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ಮುನ್ನುಡಿ 

ಶ್ರೀ ರಮಣರು ದೇಹದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಕಾಲ ಅಸದ ಶವಾಗಿತ್ತು. 

ಅವರು ತಮ ಒನ್ನೂ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸ ಪ್ರ ;ತಿಯೊಬ್ಬ ರಿಗೂ ಕಾಲ, ಜೀತ, 

ಪಾತ್ರಾ ಪಾತ್ರ ಇ "ಭೂದಲಾಡುವುಗಳನ್ನು ಸುಗಜೆಸದೆ ಸುಲಭಸಾಧ್ನಮಾಗಿ 

ಅನಕಾಶವನ್ನು ಫೀಡಲು ಆಗ್ರ ಹೆಪಡಿಸುತ್ತಿ ದ್ದ ಅಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದ್ಗುರುಗಳು. 

ಅನರ ಹಹ ಸಾರ್ನಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಯಂತೆ” ಹಾಗೂ AN "ಉಪದೇಶ 

ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಯಾರಕ್ಕೆ ನೇರನಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ತೆರೆದ 

ಪುಸ್ತಕದಂತೆ. . ಅವರ ಸಾನ್ಲಿಧ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿ ಸಂದರ್ಶಕರು, ಭಕ್ತರು 

ಮತ್ತು ಸತ್ಯಾನ್ಸೆ ೀಹಿಗಳಾದ ಜಿಜ್ಞಾ, ಸುಗಳು ಹೆಗಲು ಮತ್ತು ರಾತಿ ತ್ರಿಯನ್ನು 

ಪರಿಗಣಿಸದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀ ನ 

ಆಸೀನರಾಗಿರುತಿ ತ್ತಿದ್ದ ಸಭಾಂಗಣಹೊಳಗೆ ಅಡಿಯಿಟ್ಟ ಕೂಡವೇ "ರಮಣ- 

ಲಹರಿ'ಯಲ್ಲಿ ಕ ದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿನ ಸಾನರಣದ ಆನಂದ- 

ಲಹರಿಯು. ಅಡಿಷ್ಟು ಪ್ರ ಪ,ಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿ ತ್ರೆ ದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾ ತ ಪಥದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 

ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುತಿ ತ್ರಿದ್ದ ವರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿಬಿಡು ದ್ದ ರು. ಶ್ರೀ 

ರಮಣರು ಆದಿಗುರು ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯಂತೆ ಮೌನವಾಗಿಯೇ 

ಉಪದೇಶಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಒಲವನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತ 

ರಾದ ಜಿಜ್ಞಾ ಸುಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾ ಮಾಣಿಕವಾದ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ 

ನಿನೇದಿಸಿಕೊಂಡ ಕೊಡಲೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸರಿಸಕ್ತತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

ಸೂಕ್ಕವಾದ ಉತ್ತ ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಮಾಡು 

ತ್ತಿದ್ದ ರು. ಅವರ ಈ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹೀಳಿಗೆಯವರ ಉದ್ಧಾರ 

ಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿರಿಸುವುದು ದಯಾನುಯನಾದ ಭಗವಂತನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. 

ಇದರ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ನಿಯಮಿತರಾದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ. 

ನಾಗಮ್ಮ 1941 ರಲ್ಲಿ ಶ್ರಿ ¢ ರಮಣಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದುದು 

ಅವರ ಅಣ್ಣ ಶ್ರಿ y ಡಿ. ಎಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಮಣರನ್ನು "ಜೀವನ್ಮು? ಕ?ರೆಂದು 

ಬಣ್ಣಿ ಸಿದ್ದ ರಂಡ. ನಾಗಮ್ಮ ಸ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಯನೂ ಡನೆ 
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ರಮಣರ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿ ಸ್ಲಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಶರಣಾಗತ 

ರಾದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ "ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ರ ಸಲಹೆಯ ಮೇಕೆಗೆ ಹಾಗೂ 

ತಮ್ಮ ಸ್ಪ ಸ್ಟ ಅರಿನಿಗಾಗಿ ರಣುಣರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಪ ತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿ ದ್ದ 

ಘಟಕ ಸತ್ತು ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಬರೆವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರ ಸ ಮೊದಲು. 

ಮಾಡಿದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಅದೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ —ಅದು ಎಷ್ಟೇ 

ಹೊತ್ತಾದರೂ ಸರಿ, ಬರೆದಿಟ್ಟು, ಬೆಳಗಾದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ರಮಣರಿಗೆ 
ತೋರಿಸಿ ಅವರ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಸಡೆದುಕೊಳ್ಳು ತ್ರಿ ದ್ದ ರು. ಅವರ 

ಈಪ ಪ್ರ ಯತ ಕೈ ರಮಣರ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರ ಹ ಜೊರಕಿದ ಸ್ಪ ಸ್ಟ 

ಸೂಜನೆಗಳಿದ್ದು ವು... ಅಪ್ರ ಯತ್ನವಾಗಿ ಇಸಂಗಳ ತಾನಿರಬೇಕಾಟ 

ಸ್ಸ ಳಗಳಲ್ಲೇ ಕೆಳಿತುಕೊಳು, ತ್ರಿದ್ದು ವ. ಜೊತೆಗಾರ ಭಕ್ತರು ಈ ಕೆಲಸದ 

ಬ ವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತ "ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಶಾಸ್ತಿ ಯವರಿಗೆ ಪತ್ರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ 

ಪ ಸ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ದಾಖಲುಮಾಡುತ್ತಿ ಲು ದನ್ನು ಸ್ಟ ಪ್ರ ಕರು ಪುಸ್ತ 'ಫರೂಸದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿದ್ದ ಕು ಈಪುಕ್ತ ಕ ಶ್ರೀ ಸ ಮೆ 

ಲೇಖಲು? ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಪ ಪ 3 ಕಟನಾರೊಡನೆ ನ ಸಿದ್ಧಿ ನಡೆ 

ಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಸುಸ್ಪಷ್ಟ. ಪತ್ರಗಳು ಹೈದಯಾಂತೆರಾಳ 

ದಿಂದ ಭಕ್ತಿಪೂರಿತವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು , ಅದನ್ನು ಓದುವವರಿಗೆ ತಾವು 

ರಮಣಾಶ್ರ ಮದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ RR ಶ್ರೀ ರಮಣಮಹರ್ಷಿಗಳ 

ಸನ್ನಿ ಧಿಯೆಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು, ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಕಣ್ಣಾರಿ ಕಂಡು, 

ಆ ಸಂವಾಡಗಳನ್ನು ಕಿನಿಯಾರ ಕೇಳಿದಂತೆ ಅನುಭವಗಳಾ ಗ ತ್ರಿದ್ದುವು. 

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ ರಮಣರ ಸಮಕಾಲೀನದ ಯಥಾರ್ಥ 

ವಾದ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ನಾಗಮ್ಮ ನಿಗೆ ಜಿರಯಣಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು, 

ಡಾ| ಕೆ. ಎ. ನಾರಾಯಣನ” ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ತೆಲುಗು ಮೂಲ 

ದಿಂದ ಕನ್ನ ಡಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ಶಿಸುವಾಗ ಈ ಕೆಲಸವು ರಮಣರಿಂದ ತಮಗೆ 

ಅದೇಶಿಸ ಲ್ಸ ಸ್ಸ ಇವಿ ಕರ್ತವ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು 

ಈ ಪುಸ್ತ ಕಜ ೫ ತಿಯೊಂದು ಪುಟದಲ್ಲೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರು ಕನ್ನಡ 
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ನಾಡಿನ ನಾಚಕ ವ ಂದಕ್ಕೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ನೂತನ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ 

ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಅನರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತದೆ. 

ರಮಣರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ವಿವರಣೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ರಮಣಾಶ್ರಮದ ಪತ್ರ ಗಳ ಈ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ 

ವನ್ನೂ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ಲಿತ್ತೆ 

ಶ್ರೀ ರಮಣಾಶ್ರಮದ ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ 

ಬ. ಎನ್. ವೆಂಕಟರಾಮನ್" ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞ ತಾಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯ 

ವಾದಗಳು. 

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮನಮೋಹಕ ರಕ್ಷಾಕವಚದ ವಿನ್ಠಾ ಸವು ಸ್ಮಾರ್ಟ 

ವಕ್ನ್ಸನ ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರ ಹೆಗ್ಗಜೆಯವರದು. ಮುದ್ರಣದ ನುರಿತ 

ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾ ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ಶ್ರಿ ಪ್ರ ಹ್ಞಾ ಚಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ 

ಪುತ್ರ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ್ ಪರಿಣತರು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ 
ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಧನಸಹಾಯವನ್ನಿತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ 

ತಿರುಪತಿ-ತಿರುಮಲ ಜೀವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರವು ಕೃತಜ್ಞತೆ 

ಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. 

ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎ. ಆರ್, ನಟರಾಜನ್” 

ಬೆಂಗಳೊರು ಅಧ್ಯೆಕ್ಷರು 

15-7-1991 
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"ರಮಣ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ > ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿರುವ 

ತಜ ತೆ 
ಇ 

ಈ ಕ್ಲತಿಯ ಮೂಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೂರಿ ನಾಗಮ್ಮ ನವರ ತೆಲುಗು "ಶ್ರೀ 

ರಮಣಾಶ್ರಮ ಲೇಖಲುನಿನ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ. ಈ ಪತ್ರಮಾಲೆಯು 

0-9-47 ರಿಂದ 23-4-48ರ ವರೆಗಿನ 44 ಸತ್ರಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. 

ಈಪ ತ್ರೈಮಾಲೆಯನ್ನು ಮೂಲಕ, ತಿಯಂತೆ ಐದು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು 

ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವಾರು... ಈ ಮಾಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 

ಪತ್ರವೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಾನರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ 

ಫಡೆದ ಘಟನೆಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶಕರ ಪ್ರ ಶ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭಗವಾನರು ನೀಡಿದ 

ಉತ್ತರಗಳನ್ನೂ ಸತ್ರರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇತರ ಪತ್ರಗಳ 

ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಓದಬಹುದು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು 

ಭಾಗವೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಕೊಂಡು ಓದಲು ಸುಲಭವಾಗಿರು 

ತ್ಮದೆಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ. ಕೇವಲ ಮುದ್ರಣದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 

ಹೀಗೆ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಟಸಿರುವುದರಿಂದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದೇ 

ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಲು ಯಾವ ಅಡ್ಡಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಅನುವಾದೆ 

ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ 

ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಲರ್ಥಿಂಗ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಎ. ಆರ್, 

ನಟರಾಜನ” ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಖುಣಿ. ರಮಣಾಶ್ರಮದ ಪತ್ರಗಳ ಮೊದಲನೆ 

ಮತ್ತು ಎರಡನೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಓದಿದ ವಾಚಕರು. ಹಾಗೂ ಇನುಗಳ 

ವಿಮರ್ಶಕರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮತ್ತು 

ನಾಗಮ್ಮ ನವರ ಸಂಕ್ಸಿಸ್ತ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟಿ ಜಿ, ಕನ ಯಡ ವಾಚಕನೃಂದ 

ಮೂರನೆಯ ಭಾಗದ ಈ ಅನುವಾದವನ್ನು ಸಾ ಿಗತಿಸುವರೆಂಡು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. 

ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೆರವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು, 

ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಕೃಪೆ ಎಂಬ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಲೇ 
ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಅರಿಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಅವರು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ 

ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. 

[SU] 

ಬೆಂಗಳೂರು ಜೆ. ಎ. ನಾರಾಯಣನ" 

15-7-1991 
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ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರನುಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ 

ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಹಿಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚ್ಚುಳಿ 

ಎಂಬ ಪುರಾಣಪ್ರ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಯೊಂದರಲ್ಲಿ 30-12-1879ರಂದು 

ಜನಿಸಿದರು. ಆರ್ದ್ರಾದರ್ಶನದ ಪುಣ್ಯದಿನವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ದಿನ 

ದಂದೇ ಈಶ್ವರನು ಹಿಂಜಿ ನಟಿರಾಜನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ, ಪತಂಜಲಿ ಮತ್ತು 

ವ್ಯಾಘ್ರಪಾದರೇ ಮೊದಲಾದ ಮುನಿಪುಂಗವರುಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನಿತ್ತು 

ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ, ಇವರ ಬಾಲ್ಕದ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟಿರಾಮನ್, 

ತಂದೆ ಸುಂದರಂ ಅಯರ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಅಷಗಮ್ಮಾಲ”. ಈ ದೆಂಪತಿ 

ಗಳಿಗೆ ಇವರು ಎರಡನೆಯ ಮಗ. ಇವರ ಪ್ರಾಥನಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ 

ತಿರುಚ್ಚುಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ 
ದಿಂಡುಗಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯಿತು. ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವರ ತಂದೆಯು 

ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಆದುದರಿಂದ ಇವರು ಮಧುರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ 

ನವರ ಬಳಿಯಿದ್ದು ಸ್ಕಾಟ್ಸ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲೂ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕನ್” 

ವಿಷನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. 

ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ; 
ಆದರೆ ಇವರು ದೃಢಕಾಯರಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗೂ ಇದ್ದು ದರಿಂದ ಆಟಿಪಾಟಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹದಿನಾರನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ 

ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದ ತಮ್ಮ ನೆಂಟಿರೊಬ್ಬರಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ 
"ಅರುಣಾಚಲ? ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪುಳಕಿತರಾದರು. ಅದು 

ಹತ್ತಿರದ ತಿರುವಣ್ಣಾ ಮಲೆಯೆಂದು ಅವರಿಂದ ಅರಿತಾಗಲಂತೂ ಅವರಿಗೆ 

ಬಹಳ ಅಚ್ಚರಿಯೂ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವೂ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದಾದ 
ಕೆಲವು ಕಾಲದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸೆರಿಯ ಪುರಾಣಂ ಎಂಬ ಅರುವತ್ತುಮೂರು 

ಶ್ರ ವಸಂತರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಮಿಳು ಪುಸ್ತ ಕಪು ಓದಲು 

ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಪುಸ್ತ ಕವು ಅವರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಮಹತ್ವವಾದ ಪರಿಣಾಮ 

ವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿ ಆ ಭಕ್ತರುಗಳಂತೆಯೇ ತಾವೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ 

ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ಕಟವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟಾಯಿತು. 

] 



ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿನ ಹೆದರಿಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಹೆದರಿಕೆ ಅಂದು 

ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 

ಇದರಿಂದ ಅವರು ಗಾಬರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ತಮ ಲ್ಲೆ ೇ ಈ ಸಾನಿನ 

ಬಗೆಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಮೊದಲು ಮಾಡಿಯ "ಅವರ ವಿಚಾರ 

ಸರಣಿಯನ್ನು ಅವರೇ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ : 

4 ಸಾನಿನ ಭೀತಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸ ನ್ನು ಅಂತಃಮರ್ಮುಖಿಯನ್ನಾಗಿ 

ಮಾಡಿತು. ಆಗ ನಾನು ಹ ನಲ್ಲೇ ಗೇಣಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಂಡೆ : " ಈಗ 

ಸಾವು ಬಂದಿದೆ, ಸರಿ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸಾವು ಎಂದರೇನು? ಸಾಯುತ್ತಿರು 

ವುದು ಯಾವುದು? ಆಗ ಈ ದೇಹ ಸಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ 

ಉದಯಿಸಿತು. ಸೂಡಲೇ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ನೀಡಿ 

ಬಾಯಿಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ಶ್ವಾಸನನ್ನೂ ನಿರೋಧಿಸಿ ಶವ 

ದಂತೆಯೇ ಚಲಿಸಜಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಸರಣಿಯನ್ನು 

ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ : "ಸರಿ, ಈ ದೇಹ ಈಗ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ಸೀಗ 

ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. : ಆದರೆ 

ದೇಹದ ಈ ನಾಶದಿಂದ "ನಾನು? ಎಂಬುವನು ನಿಜವಾಗಿ ನಾಶಹೊಂದಿದಂತೆ 

ಆಯಿತೇನು? ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಈ ದೇಹವೇನು? ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ 

ಈ ದೇಹೆನಾದರೋ ಚಲಿಸದ, ಮಾತಾಡದ ಜಡನಸ ವಾಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 

ಬಿದ್ದು ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕೆ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತ್ನದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ಸವ | ನನ್ನೂ 

ಮತ್ತು ಈ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಷ್ ನಾನು? ಎಂಬ ಅರಿವು ಸ್ಪ ಂದಿಸು 

ತ್ರಿರುವುದನ್ನೂ ನಾನು ನನ್ನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸು 

ತಿ 3.ರುನೆನಲ್ಲಾ. ! ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಹವು ಳು ಇದನ್ನು ನೀರಿದ 

ಈ ಚೈತನ್ಯದ ಬಳಿ ಸಾವೆಂಬುದು ಸುಳಿಯಲೇ ಆರದು. ಸಿಪಿ ನಾನು 

ಎಂದಿಗೂ ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಸಚ್ಚಿ ದಾನಂದಸ್ತ್ರರೂಸನಾದ ಆತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ.” 



ವಾ ಕಾಕಾ ಕಾಜ ಸಂ ಕತತ ಸಂತರು ಕಾಕ ರತನಕ ರಾ ರಾ ಬ ಮ 

ಅನುಭವಕ್ಕೆ EE ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ. ನನ್ನು ಹ 8 

ಹೇಳುವಷ್ಟು ಸ ಸಮಯವೂ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲವೆಂದೂ, ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನಾ ಬಗೆಯ 

ರಾಗಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಶ್ರುತಿಯ ನಿನಾದದಂತೆ ಈ "ಅಹೆಂ 

ಸ್ಫುರಣೆಯು? ತಮ್ಮನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ 

ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ವ್ನಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆಂದೂ ತಮ್ಮ ಈ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ 

ಯ ನ್ನು ಕುರಿತು ಬಣ್ಣಿ ಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆಯು 

ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಹಿಂದಿನ ವತೌಲ್ಮಗಳು ಬದಲಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಸುಪ್ತ 

ವಾಗಿದ್ದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೌಲ್ಯಗಳು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದುವು. 

ಆಟಿಪಾಟಿಗಳು, ಸ್ಟೇಹಿತರು, ಓದುಬರಹ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲವಾಯಿತು; 

ಬದಲಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಮೌನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಯಿತು. 

ಷೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಮನೆಯ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 

ಅಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವತಾ ವಿಗ್ರ ಹಗಳೆದುರು ತಾಸುಗಟ್ಟಿ ಲೆ ಕಣ್ಣಿ (ಕುಗೆಯುತ್ತ ನಿಲ್ಲು 

ವರು.” ಅವರ ತೆಕುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಯ, pn ಮೃ ದುಸ್ವ ಭಾವ 

ಮೊದಲಾದ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದುವು. 

ಅವರ ಅಣ್ಣ ನಾಗಸಾನಿಯು ತಮ್ಮನ ಈ ಸರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಗಮನಿ 

ಸುತ್ತಲೇ. ಇದ್ದು ನಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗಿದ್ದ ಅನಾದರವನ್ನು ಕುರಿತು 

ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಎಚ್ಚ ರಿಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದನು. ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿ ಹಗಯೀ ಮುಂದು 

ವರೆದು ಮೇಲೆ ಸಿದ ಅನುಭವವಾದ ಆರು ಸಾರಗಳ ನಂತರ ಒಂದು 

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ 

ಅನಾಸಕ್ತಿಯ ಫಲವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯ 

ವ್ಯಾಕರಣದ ಕೆಲವು ಪುಟಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ 

ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. | ಅದನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತ ಅವರು ಅಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 

ಜೇ 
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ಶುಳಿತಿದ ರು. ಆಗ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಈ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ 

ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಯಂತ ಜಿಗುನ್ಸೈೆ ಉಂಟಾಗಿ ತಾವು ಬರೆಯುತ್ತಿ ದ್ದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 
ಒಂದು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಪದ್ಯ ಸನಸ್ಥರಾಗಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಲ್ಪೀಫರಾಗಿ ಕುಳತು 

ಬಿಟ್ಟರು. ಇದನ್ನು ತೋ ಶಿವರ ಅಣ್ಣ ನಾಗಸಾಮಿಯು ಅವರನ್ನು 
೦ಶಹನನಿಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ” ಎಂದು ನೂದಲಿಸಿದನು. ಈ ಮಾತಃ 

ವರ ಮಸೆ ನಾಟಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಇದು ವಾಸ್ತವವೆಂದೇ ತೋರಿ 

vs ಮನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೊರಟುಹೋಗಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಆಗ 

ಅವರಿಗೆ ಥೆಟ್ಟಿ ನೆ ಅರುಣಾಚಲದ ನೆನಪು ಬಂದು ಈ ಘಟನೆಯು ತಮ ನ್ನು 

ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸಕೊಳ್ಳ ಲು ಶ್ರೀ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರನು ಹೊಡಿದ ಒಂದು ತೆತ್ತ 

ವೆಂದೇ ME “un ಅವರು ಅಣ್ಣ ನಿಗೆ ಅಂದು ತಮಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಶರಗತಿ ಇದೆಯೆಂದೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇ 

ನೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟುಥಿಂತಾಗ ಅಣ ನು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ 

ಸೆಟ್ಟ ಸಗೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ರೂಪಾಯಿಗಳಿನೆಯೆಂದೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 

ಜೋಗಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ಶುಲ ವನ್ನು ಕಟ ಬೇಕೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿ 

ಆಗ ಶ್ರೀ ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಭೂಪಟಿವೊಂದನ್ನು 

ದುನೋಡಿ ವಣ ್ಲಾಮಲೆಯನ್ನು ತಲುಿಸಲು ಸುಮಾರು Bl 

ಾಪಾಯಿಗಳು ಸಾಕಾ ಬನುಶೊದು' ಅಂದಾಜುಮಾಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ 

ಮಾತ್ರನೇ ಹೆಣನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಣ ನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಪತ್ರ 

ಇಂ ನ್ನು ಬರಿದಿಟ್ಟು ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟುಹೋದರು. 

“ನಾನು ನನ್ನ ತಂಜಿಯನ್ನು IS ಅನನ ಆದೇಶದಂತೆ 
ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದೆ ಇದು ಬಳ್ಳ ಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದಾಗಿದೆ. 
ಆದುದರಿಂದ ಇ ದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಚೆಂತಿಸಬೇಕಾದ್ದಲ. ಇದನ್ನು ಹುಡುಕು 
ವುಡೆಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣವನ್ನೂ ವ ವೃಥಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 

ನಿ.ಸೂ: ನಿನ್ನ್ನ ಕಾಲೇಜಿನ ಶುಲ ವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎರಡು 
ಫಾಯಿಗಳ ಳನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿ ರುತ್ತೇನೆ.* 

ಹೀಗೆ 29ನೆಯ ಆಗಸ ನ 1896 ಶನಿವಾರ ನುಧ್ಯಾಹ್ನದಂದು ಮನೆ 
ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ ಶ್ರಿ (ರಡುಣರು ತಿರುವಣಾ ಮರೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು 
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ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹನೆಂದೇ ಮುಂದಿನ ಘಟನೆಗಳು 
ಸಾರುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಅರ್ಧಮೈಲು ದೂರವಿದ್ದ ರೈಲ್ವೇ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 

ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ತಡವಾಯಿತು; ಆದರೆ ಅಂದು ಕೈಲೂ 

ಸಹ ತಡವಾಗಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂದಿನ ಅವರ ಪ್ರ ಯಾಣ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗು 

ತ್ತಿತ್ತು. ಮನೆಯ ಭೂಸಟದಲ್ಲಿ ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆಗೆ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ 

ತಿಂಡಿವನಂ ಎಂದು ನೋಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ತಿಂಡಿವನೆಂಗೇ ಟಿಕೆಟ್ಟಿನ್ನು 

ಕೊಂಡುಕೊಂಡರು. ಅದಕ್ಕೆ 2 ರೂ. 13 ಆಣೆ ಖರ್ಚಾಗಿ ಕೇವಲ 

ಮೂರಾಣೆಯು ಮಾ ತ್ರನೆ € ಉಳಿಯಿತು. ತಿರುವಣ್ಣಾಮಲೆಯ 

ಮುಖಾಂಶರವೇ ಹೊಸದಾಗಿ ರೆ ಲುಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದು 

ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೇ ಟಕೆಟ್ಟನ್ನು ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂರು 

ರೂಪಾಯಿಗಳೇ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದೆ ಕೈಲುಡಬ್ಬಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ವಿಲ್ಲಿಪ್ಪ ನ್ರರಂಫಲ್ಲೇ ರೈಲು ಬರಾಕ್ 

ದೆಂದ್ರೂ ತಿಂಡಿವನಂವರೆಗೆ ಪ್ರ ಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲನೆಂದೂ ಮೌಲ್ವಿ 

ಯೊಬ್ಬರಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದ ಕಾರಣ 30ನೆಯ ತಾರೀಖು ಜೆಳಗಿನರಖಾವ 

ಮೂರು ಗಂಟಿಗೆ ವಿಲ್ಲಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ಇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿನ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ 

ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ನಾಹ ಪ್ದ ದವಕೆಗೂ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದು ಊಟವಾದ ನಂತರ 

ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹಂಡು ವಿನವರೆಗೆ ರ ಲಿನಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ 

ಅರುಣಾಚಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಳಿದ ಮೂವತ್ತು ಮೈಲಿಗಳ ದೂರವನ್ನು ಕಾಲುನಡಿಗೆ 

ಯಿಂದಲೇ ಹೋಗುವುನೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದ 

ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ 11 ಮೆ ಲಿಗಳಷ್ಟು ನಡೆದು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ 

ದಣಿದು ಅರಿಯಾನಿನಲ್ಲೂರಿನ ನೇಪಸ್ಸಾ ನನನ್ನು ತಲುಪಿ ದೇವಾಲಯದ 

ಒಳಗಿನ ಮಂಟಿಸವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು. ಧ್ಯಾಫಮಗ್ನ ರಾದರು. ಸೆ ಲ್ಪ 

ಸಮಯದ ನಂತರ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಾಕುವ ಸಮಯವಾಗಲು- 

ಅರ್ಚಕರು ಬಂದು ಅವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿ ಸಿದರು. ಆಗ ಅನರಿಗೆ ಬಹಳ ಹೆಸಿವಾಗಿದ್ದ 

ಕಾರಣ ತಮಗೆ ಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರ ಪ ಸಾದವನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಕೇಳಿ 

ಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅರ್ಚಕರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವೇನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲವೆಂದೂ 

ಆದರೆ ಹೆತ್ತಿರಿದ್ದ ಕೀಲೂರಿನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೊಡನೆ ಬಂದರೆ ಬಹುಶಃ 



ಟನ ಊಡಿಸಿದನು. ಆ ಹ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕ್ರೈ ಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅನರು 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹತ್ರ ರಿದ್ದ ಅಗ್ರ ಹಾರದ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಬಸವಳಿದು 
ಸ್ಮೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬದ್ದು ಬಿಟ್ಟ ರು” ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಎಚ್ಚ ರ 

ತಿಳಿದು ನೆಲದಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಲಾ ಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಸಾದನನ್ನು 
ಎತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳು ಕ್ರಿರುವಾಗ ಸುತ್ತ ಲೂ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜ ನಸನುನಿ ಹದಲ್ಲಿ ದ್ಧ 
ಮುತ್ತು ಕೃ ಸ ಭಾ ಗವಶರೆಂಬುವರು ನೋಡಿ ಕನಿಕರದಿಂದ ಈ ಬಾಲಕನನ್ನು 
ತಮ್ಮ ಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಿತು. 
ಮರುದಿನನೇ ಗೋಕುಲಾ ಾಷ್ಟಮಿ, ಆ ಪುಣ್ಯದಿನದಂದು ಭಾಗವತರ ಸಾಧ್ಲೀ 
ಪತ್ನಿಯು ಫಿ ನೀತಿಯಿಂದ ಕೊಟ 3, ತಂಗಳೂಟಿವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾವು ಬಹಳವಾಗಿ 
ಬಳಳಿದ್ದ ರಿಂದ ಇನ್ನು ಳಿದ ದೂರವನ್ನು ೈಲನಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು 
ಮನಸಿ] ನೊಳಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ತಮ್ಮ. ಬಳಲಿದ್ದ ಜನ್ನದ ಕೆಡುಕನ್ನು 
ಒತೆ ತ್ರೈಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಟ ಲ್ಪ ಹಣನನ್ನು ಕೊಡಬೆಕೆಂದು" ಭಾಗವತರನ್ನೇ 
ಕೇಳಲು ಭಾಗವತರು ಅನ್ನಿ ಸಂಶೀಲಿಸಿ ಮೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನೂ 
ತಮ್ಮ ನಿಳಾಸ ಸವನ್ನೂ ಇತ್ತು "ಇದನ್ನು, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಚಕಕ 
ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸಜೆಯಬಹುಕೆಂಬ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದರು. ಭಾಗವತರ 
ಸತಿ ್ಲಿಯು ಅಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ತ ೯ ಕೃ ಷ್ಣ ಸಸ ನ ನೆ.ವೇದ ಕ್ಕಾಗಿ 
sd ಭಕ್ಷ್ಯ ಗಳನ್ನೇ ಜಾರಿಯ" ತನಿಡಿಗೆಂದು ಜು ಸೊಟ್ಟ ಣದಲ್ಲಿ 
ಕಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟ ರು, ಕೆ ೯ ಜಸ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ 
ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪ ಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದ ನಂತರ ಭಾಗವತರು ಕೊಟಿ, ವಿಳಾಸದ 
ಚೀಟಿಯನ್ನು ಜಿ ಹರಿದುಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ಕೈಲೆ ಲೇ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು 
ತಲುಪಿದಾಗ. ಮರುದಿನದ ಬೆಳಗಿನವರೆಗೆ ರೈ ಲು ಇಲ್ಲವೆ ತಿಳಿದು” ನಿಲ್ದಾಣ 
ದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದರು. ಬೆಳಗಿನ ದಿನವಾದ" ನಸ ಜಃ 1, 1896 ರಂದು 
ಬೆಳಗಿ ರಭಾವದ ರೆ ೈಲನ್ನು ಹತ್ತಿ ಸ್ಟ ಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿ ನೊಳಗೇ ತಿರುವಣ್ಣಾ ಮಲೆ 



ನಗರದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೌರಿಕನೊಬ್ಬನು ಅನರಿಗೆದು- 
ರಾಗಿ “ ನಿಮಗೆ ಕ್ನೌರ ಮಾಡಬೇಕೇನು? * ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. “ಹೌದು? 

ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ಕ್ತರವಿತ್ತಾಗ ಅವರನ್ನು ಬಳಿಯಿದ್ದ "ಅಯ್ಕನ್ ಕೊಳಂ? 

ಎಂಬ ಕಲ್ಲಾಣಿಯ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನುಣ್ಣ ಗೆ ಕ್ರೌ! ರವನ್ನು 

ಮಾಡಿದನು. ನೆಂತರ ಶ್ರೀ ರಮಣರು ಆ ಕೊಳದ ಮೆಟ್ಟ ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು 

ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೆಣನನ್ನೂ, ಹಿಂದಿನ ಣನ ಭಾಗವತರ ಪ ಪತ್ನಿ 

ಯತ್ತಿ ದ್ದ ತಿಂಡಿಯ ಪೊಟ್ಟ ಣವನ್ನೊ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಎಸೆದುಬಿಟ್ಟ ರು. ನಂತರ 

ಗ ಜನಿವಾರನನ್ನೂ ತೆ ಸಿಡು ಉಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ ಗಳಿಲ್ಲವನ್ನೂ' ಕಳಚಿಹಾಕಿ 

ಗ ಜೌ (ನಮೊಂದಸ್ನೆ ೯ A ನ ಎನು ಜೀವಕ 

ನರ್ಯಂತ ಕೇವಲ ಕೌರೀತಪೊಂದನ್ನೇ ಥ ಧರಿಸುತ್ತಿ ದ್ದ ರು ಮತ್ತು ಹೆಣವನ್ನು 

ಮತ್ತೆ ಎಂದೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅನರ ಷೆ ರಾಗ್ಯವು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರ ವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ 

ಷ್ಟ ಕೊಠಡಿಗೆ ಸಮಾನವಾದೆ ತಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸ್ನ ನನೆಂಬ ಸುಖಜೋಗವೇಕೆ 

ಬೇಕು? ? ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸ್ಟಾ ನನಿಲ್ಲಜೆಯೇ ಡೇನಾಲಯಕ್ಕು ಹಿಂದಿರುಗು 

ತ್ತಿದ್ದ ರು. ಆಗ ಆಶ್ಚ ಬಂತ ಇದ ಕದ್ದ ತೆ ಜೋರಾಗಿ "ಮಳೆ ಸುರಿದು 

ಅವರನ್ನು ಹ ಸ್ಪಕವಾಗಿ ತೋಯಿಸಿಯೇಬಿಟ್ಟಿ ತು. 

ಶ್ರೀ ರಮಣರು ತೊಯ್ದಿ ದ್ಧ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ದೇವಾ ಲಯವನ್ನು 

ಮತ್ತೆ '್ರವೇಶಿಸಿ ಪ್ರಾ ಕಾರಣೊಳೆಗಿದ್ದ ಸಾನಿರಕಾಲು ಮಂಟಸ ಎಂಬಲ್ಲಿ 

ಧ್ಯಾ ನಮಗ್ನ ರಾಗಿ ಚ ಳಿತು ಬಿಟ್ಟರು. ಕೇವಲ ಹದಿನೇಳು ನರ್ಷದ 

ಆ ಲು ಹೀಗೆ ನನೌನವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು 

ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಿ ದ್ದ ಹುಡುಗರು ಅವರಿಗ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಕುಳ 

ಗಳ ಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಮೊದಲುಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಶ್ರಿ ( ರಮಣರು ಆ ಮಂಟಪ 

ದಡಿಯ ಇದ್ದ " ಫಾತಾಳಗುಹೆ? ಎಂಬ ಕತ್ತೆ ಲು ಗವಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ 

ವಾಸಿಸಲು ಮೊದಲು ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಮೌನದಲ್ಲಿದ್ದು 



ಮಾಡಿದುವು. ಅವುಗಳಿಂದ ರಕ್ತ, ತೇವುಗಳು ಒಸರುತ್ತಿದ್ದು ವು. ಇವುಗಳಿಂದ 
ಉಂಟಾದ ಕಲೆಯು ಅವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶಾಶ ತವಾಗಿ “ಳಿದುಬಿಟ್ಟಿ ತು. 

ಅಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಟ ಹುಡುಗರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು 

ರಕ್ಷಿಸಲು ಶೇಷಾದ್ರಿ ಇಾಮಿಗಳೆಂಬುವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ 

ವರು, ಆದರೆ ಫ್ ಅಷ್ಟು ಫಲಕಾರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ ಕೆಲವು 

ನಾರಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಶ್ರೀ ys ಆಲಯದ ಪ್ರಾ ಕಾರದೊಳಗೇ ಇದ್ದ 

ಸು ುಬ್ರಹ ಹೈಣ್ಣಸಾ ನಿ ಸೇವಾ, ಬಾಳೆಯ ಕೋಟಿ,  ಹೊಜೋಟ, 
೪ನ 

ಮಂಗೆ, ಪಿಳ್ಚಿಯಾರ್ ಆಲಯ ಮತ್ತು ಇಳ್ಳುಪ್ಪೆ )ನುರದಡಿ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ 
ಭ 

ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ, ಧ್ಯಾನಸ್ಕರಾಗಿರುತ್ತ er ಮೂರು ತಿಂಗಳು 

ಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ವರೌನನಾಗೇ ಇರುತ್ತಿ ದ್ಲುದ 

ರಿಂದ ಜನರು ಅವರನ್ನು ವರೌನಸಾ ಮಿ ಎಂದೂ ಬ್ರಾ ಹಣ ಬಾಲಕನಾದುದ 

ರಿಂದ ಬಾ ತ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ವಾ ತಮಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತ ದ್ದ ರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೇ 

ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ವೆಬರ್ 1896 ರಲ್ಲಿ Fk ವಸಂಕಲ್ಲ ದಂತೆ ಉದ್ದಂಡಿ 

ಇಯನಾರ್ . ಎಂಬುವರೊಬ್ಬ ರು ಬಂದು 'ಕಾಲಿಕಾಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ರಮಣರಿಗೆ 

ಅನೆ ಸ್ಸ ಪಾಸಾದಿಗಳನ್ನಿತ್ತು ಆ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿ ಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನೂ 

ಕೈ ಗೊಂಡು ಶ್ರೀ ರಮಣರ ಶರೀರವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಸ. ಸತ್ 

ಶಿ ಕ ಕಮಣರು' ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಳ ಕಾಲ ನಗರದ ಹೊರಗಿದ್ದ 

ಸುತ್ತು ಶಾಂತ ಸರಿಸರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗುರುಮೂರ್ತಂ ಎಂಬ ದೇವಾಲಯ 

ದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಾಲ ಅದರ 

ಬಳಿಯೇ ಇದ್ದ ಮಾವಿನ ತೋಷಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಳಥಿಸ್ನಾಮಿಯೆಂಬ 

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ಬಂದು ಅವರ ಸೇವಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡನು. 

ಇಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಶ್ರೀ ರಮಣರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನೆಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ಶ್ರೀ 

ರಮಣರು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಸರವ ತಿಳಿದುಬಂದು ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ 



ಬೆಟ್ಟ ದ ಪೂರ್ನ್ವದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರ ವಾಳಗಿರಿ (ನೆ ವಷಕ್ಕುನು) ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ 

ತಟ ವಾಸಿಸಿದರು. ಸಲರುವಾಗ ಅವರ ಮಾತೆ ಅಳಗಮ್ಮಾ: ಳ್ ಬಂದು 

ಮಗನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂದು ಕಣ್ಣಿ ರುಗರೆದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ 

ಶ್ರಿ ( ರಮಣರು ಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೂ ವಿಚಲಿತರಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯೊಡನೆ ಮಾತೂ ಸಹ 

ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಭಕ್ತ ಕೊಬ್ಬ ಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಸೊ 

ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಡೆಯ ಸ ಪಕ್ಷ ನಿನಾದ ದರೂ ಉತ ತನವನ್ನು ಬರೆ 

ತಿಳಿಸಬಹುದಲ್ಲವೇ? » ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಒಂದು ಹ 

ರಮಣರು ಹೀಗೆ ಬರೆದರು : 

« ಅವರವರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗನುಗುಣವಾ ಇಗಿ ಭಗವಂತನು ಕಾರ್ಯಗಳನು 

ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಂದಿಗೂ ನಡೆಯದ ಕೆಲಸವು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ ಪ್ರಯ 

ಸಿದರೂ ನಡೆಯದು ; ಯಾವುದು ನಡೆಯುವುದೋ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ತಡೆ 

ದರೂ ನಡೆದೇ ತೀರುವುದು. ಇದು ನಿಶ್ಚಯ, ಇದನ ರಿತು ಮಾನ 

ಸುಮ ನಿರುವುದೇ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.” 

ಈ ಉತ್ತರದಿಂದ ತಾಯಿಯೂ ಬಾಸ ದಲೇ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕಾ 

ಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯು ನಡೆದ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದೆ ನಂತರ ಶ್ರಿ € ರವ ಯ 

ಬೆಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ ನರೊಪಾಕ್ಷ್ಮ ಗ ಗುಹೆ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ತಮ Wy 

ನಿವಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಸಿಸಿ 

ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವನೌನವನ್ನು ತ pA ಭಕ್ತರೊಡನೆ 

ಸಂಭಾಷಿಸಲು ಮೊದಲುಮಾಡಿ ತತ್ತ _ಜಿಜ 

ತಮ್ಮ ಸಂದೇಹಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಕನ 
ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ: ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಜಂ ಇಡುತ್ತಿವೆ ರು. 

ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 1900 ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ರಮಣರಿ 

ಗಿದ್ದಾಗ ಗಂಭೀರಂ ಶೇಷಯ್ಯರ” ಎಂಬ ಭಕ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಉತ 

| 
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10 ಶ್ರೀ ರಮಣಾಶ್ರಮದ ಪತ್ರೆಗಳು 

ಗಳನ್ನು " ವಿಚಾರ ಸಂಗ್ರ ಹ (861೯ Enquiry)ನೆಂಬ ಮತ್ತು ಶಿವಪ್ರ ಕಾಶಂ 

ಸಿಳ್ಳೆ ಎಂಬ ಭಕ್ತರು 1902 ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು 

"ನಾನು ಯಾರು? (Who am 7) ಎಂಬ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನಾಗಿ 

ಶ್ರೀ ರಮಣಾಶ್ರಮದವರು ಪ್ರ ಕಟಸಿದ್ದಾರೆ. 

1907 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ದಾಮ ಪಂಡಿತರೂ, ಮಂತ್ರವೇತ್ತರೂ, ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ 

ಫಾರಂಗತರೂ, ಅಶು ಕವಿಗಳೂ, ಉನ್ನ ತಮಟ್ಟ ದ ಸಾಧಕರೂ ಮತ್ತು 

ಕಾನ್ನಕಂಠ ಎಂದೂ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಸಾಶಿಷ್ಯಗಣಸ ಪತಿ ಮುನಿಗಳೆಂಬುವರು 

ಶಿ ರಮಣರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಇವರು ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ, ಕಾವ್ಯ, 

ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಗೆ ದೈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ 

ಗ್ರಂಥಗಳ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ರು. ಕೊಸುಕೋರಿ 

ನವನ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಜಸವನ್ನು ಸಹೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ರು. ಆದರೂ ತಪಸ್ಸಿ ನ 

ನಿಜವಾದ ತತ ತ್ಮ ವನ್ನು ತಾವು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಂಶಯ 

ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹ ಅವರು ತಮಗಿಂತ ಕೆರಿಯರಾಗಿದ್ದ 

ಶ್ರೀ ಭವ ಬಳಿ ಸಾರಿ ಸಾಷಾ ಗೆ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ಮು ಸಂಶಯ 

ಗಳನ್ನು ಬಿನ್ನನಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವ ಉತ್ತರ 

ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ಗಣಪತಿಮುನಿಗಳು ಶ್ರೀ ರಮಣರ 

ಶಿಷ್ನ್ಷರಾದರು. ಈ ಮುನಿಗಳಿಗೇ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರುಗಳಿದ್ದರು. 

ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಂತರ ಶ್ರೀ ರಮಣಮಹರ್ಷಿಗಳ ಶಿಷ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವ 

ರಾದರು. ಮುಥಿಗಳೂ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯವೃಂದವೂ ಇತರ ಭಕ್ತರೂ ಅನೇಕ 

ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪಡೆದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ 

ಶ್ರೀ ರಮುಣಗೀತೆಯೆಂಬ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಂತೆಯೇ ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯ 

ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುನಿಗಳು ನಂತರ ರಚಿಸಿದರು. ಈ ಮುರಿ 

ಗಳೇ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸಾ ಮಿಯ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಳಿ 

ಯಿದ್ದನರೊಡನೆ ಫೇಳಿ ತಿಳಿದು ಅನರನ್ನು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರನುಣಮಹೆರ್ಷಿ 

ಗಳು ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ಇವರು ಭಕ್ತ 

ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಚಿರಪ ರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾ ಕೆ 1911:ರಲ್ಲಿ ಎಫ್. ಹೆಚ್. ಹಂಥ್ರಿ ಸ್ 

ಎಂಬ ಆಂಗ ದೇಶೀಯರು ಶ್ರಿ ೬ ರಮಣರನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ 
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ಆ ಸಂದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ " ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ 

ಸೈಕಿಕ್ ಗೆಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರ ಕಟಸಿದರು. 

ಶ್ರೀ ರಮಣರ ತಾಯಿ 1914 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ರಮಣರ ಬಳಿ 

ಬಂದಾಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದರು. ಆಗ ಶ್ರೀ ರಮಣರೇ ಸ್ವತಃ 

ತಾಯಿಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಕೆ ಗೊಂಡರು. ಖಾ ಯಿಕೆಯಿುದ ಗುಣಮುಖರಾದ 

ನಂತರ ತಾಯಿಯು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ 

ವೃದ್ಧಾ ಸೃದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಯಾರೂ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಗೆ 

ಸಿಕ 1916 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ರಮಣರನ್ನೈ ೯ ಆಶ್ರ ಯಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ 

ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾ ಗಿಯಾದೆ ಮೆತ್ತು ವು ವೆ ರಾಗ್ಯವ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಶ್ರೀ 

ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತನ್ಮು ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ 

ಯನ್ನು ವಿಕಾರ, ಹೀಗೆ” NR ಸ 

ಬಳಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಶ್ರೀ ರಮಣರು ನಿರಾಸಾ ಕ್ಷಗುಹೆಗೆ ಸ 

ಮೇಲಿದ್ದ ಸೃಂದಾಶ್ರಮು ಎಂಬ ರಿನ ವಸತಿಯಿದ್ದ ಸ್ಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ 

ವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ತಾಯಿಯು ಮಹರ್ಹಿಗಳ ಬಳಿಯೇ ಕೊನೆಯ 

ವರೆಗೂ ಇದ್ದು ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ಪಡೆದು 19 ಮೇ 

1922 ರಂದು "ಸೈಂದಾಶ್ರ ಮವಲ್ಲೇ ನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ನರು. 

ಮಾತೆಯ ನಿರ್ವಾಣದ ನಂತರ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಭಕ್ತರ ನೆರವಿನಿಂದ 
ಮಾತೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ನಂತರ 

ರಚಿಸಿದ ಮಾತೃ ಭೂತೇಶ್ವರ ರ ದೇನಾಲಯನನ್ನೊ ಳಗೊಂಡಿರುವ ಅರುಣಾ- 

ಚಲದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಈಗ ಶ್ರೀ ರಮಣಾಶ್ರಮವೆಂದು ಪ್ರ ಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ 

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ರನುಣರು ಬಂದು ನೆಲಸಿದರು. 1930 ರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಬ್ರಂಟನ್ 

ಎಂಬ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಾನರನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ 

ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರೆ “A Search in Secret India’ ಎಂಬ ಈಗ 

ಜಗದಿ, ಖ್ಲಾತವಾಗಿರುವ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಪುಸ್ತಕವೊಂದನ್ನು ಬರೆದರು. 

ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಮಣಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಆದ ಗಹೆನವಾದ 

ಅನುಭವಗಳನ್ನೂ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಭೇಟ ಮಾಡಿದ ಬಹಳ 

ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ರೀತಿಯನ್ನೂ, "ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ 

ಬಿ 
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ಯನ್ನೂ ಅವರ ಉಪಡೇಶಗಳೆನ್ನೂ ಹೈದಯಂಗಮವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಸಿದರು. ಈ 

ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ನಿಶ್ಚದಾದ್ಯ ೦ತ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯು 

ಪ್ರಚಾರವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1950, 14ರಂದು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮಹಾಸಮಾಧಿ 

ಯಾಗುವವರೆಗೂ ವಿಡೇಶದಿಂದಲೂ ಸ್ಪಡೇಶದಿಂದಲೂ ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ 

ಭಕ್ತರು, ಸಾಧಕರು, ಜಿಜ್ಞಾ ಸುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಭಗವಾನರ 

ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ವಿದೇಶಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಚಾಡ್ಲಿಕ್ 

ಮತ್ತು ಎಸ್. ಎಸ್. ಕೋಹೆನ್ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ 

ಹಿಂದಿರುಗದೇ ಆಶ್ರಮದ ಬಳಿಯೇ ನೆಲಸಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ` ನಿರತರಾಗಿದ್ದು 

ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ನಾಣವನ್ನು ಸಡೆದರು. 

ಶ್ರೀ ರಮುಣಮಹರ್ಹಿಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಯಾವುದನ್ನೂ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. 

ಅವರ ಸಮಸ್ತ ರಚನೆಗಳೂ ಭಕ್ತರ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೇ. ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ 

ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಭಗವಾನರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸದೆಯೇ ಪರಿಹಾರವು ದೊರಕಿದ 

ಅನುಭವಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದುವು. ಬೇರೆ ಯಾವೆಡೆಯಲ್ಲೂ ದೊರಕದ ಶಾಂತಿ 

ಸಮಾಧಾನಗಳು ಭಗವಾನರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ 

ದೊರಕುತ್ತಿತ್ತು. "ಗುರೋಸ್ತು ಮೌನಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತು ಛಿನ್ನ- 
ಸಂಶಯಾಃ ? ಎಂಬ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತ ಸ್ತುತಿಯು ಭಗವಾನರ 
ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತ- 

ರನೇಕರ ಅನುಭವ, ಹೀಗೆ ಮೌನವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉಪದೇಶ 

ವಾದರೂ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಸಂದೀಹೆಗಳ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಕೇಳಿದ 

ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಭಕ್ತರು 

ರಚಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಶ್ರೀ ರಮಣಾಶ್ರಮದವರಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. 

ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥರ್ ಆಸ್ಬಾರ್ನ್ರವರ ಸಂಪಾದಕತ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ 

ವಾಗಿರುವ " The Collected Works of Ramana Maharshi ಸ 

ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ರಚಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನೂ ಅವು 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನೂ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಜೀವನ 

ಚರಿತ್ರೆ ಯನ್ನೂ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಭಕ್ತ ರೊಡನೆ 
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ನ ದ್ದ ಪ್ರ ಶ್ನೊ ತ ತ್ತರಗಳನ್ನೂ ಅವರ ಉಪ ಸದೇಶಗಳನ ನ್ನೂ ಆಶ್ರ ಮದ 

ಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತ ವೂ ಜರುಗುತ್ತಿ ದ್ದ ಅನೇಕ ಜೋಧಪ್ರ ವಾದ 

ಕ ಟಿನೆಗಳ ನ್ನೂ gE ಬರುವ ಅನೇಕ” ಭಕ್ತರ ಮಾರ್ಗದಶನನಕ್ಕಾಗಿ 

ದೊರಕಲೆಂಬ ಬಡಿತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ದಂತೆ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸುವ ಮಹೆಶ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಶ್ರಿ (ಯು ತರಾದ ಮುರುಗನಾರ್ ಬಿ ಜ್ರ ವು ನಸಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ, ಶುದ್ಧಾನಂದ 

ಭಾರತಿಗಳು, ಮುನಗಾಲ ವಚಸಾ ಡೇವರಾಜ ಮೊದಲಿಯಾರ್”, 

ಸೂರಿ ನಾಗಮ್ಮ ಮೊದಲಾದವರು ಪ್ರ ಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿ 

ದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಘಟಿನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಜೀವಕಾರುಣ್ಯ, ದೀನದಲಿತ 

ರಲ್ಲಿ ದಯೆ, ಸರ್ವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತ್ತ, ಸಶುಸಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಿಡಮರ 
ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೈ ದಯಂಗಮ 

ವಾದ ಸುನಾಹರಣೆಗಳು ದೊರಕುತ್ತ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರ ಮದಲ್ಲಿ 

ಏಕಾಂತ ಜೀವನವೆಂಬುದು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಷ ದ್ದ ನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರ hi 

ಗಳೆಲ್ಲವೂ Pe ಭಕ್ತ ಕೆದುರಿಗೇ ಜರುಗುತ್ತಿ ತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ al 

ಪ್ರ ವೇಶ ಶನಿರುತ್ತಿದ್ದುದು ಶ್ರೀ ರಮಣಾಶ್ರಮದ ವೈತಿಷ್ಟ್ಯ 

1948 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಎಡಮೊಳಕೆ ಮೇಲೊಂದು 

ಸಣ್ಣ ಗಂಟು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 1949ರ ಫೆಬ್ರ ವರಿ “ವೇಳೆಗೆ ಅದು 

ದೊಡ್ಡ ದಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕಾರಣ ಆಶ್ರ ಮದ ವೆ ದ, ರು ಕಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ 

ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದರು. ಆಪರ ಅದು ಸ ಲ್ಪ ದಿನಗಳ A ಮತ್ತೆ 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆಗ ಅದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪರೀಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದು 

" ಸಾರ್ಕೋಮಾ? ಎಂದು ಕರೆಯಲ ಡುವ ಭಯಂಕರವಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ 

ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಆಗ್ರ ಹದ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರು 

ಬಾರಿ ಶಸ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ , ಕೇಡಿಯಂ' ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೊದಲಾ ದುವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾ 

ಯಿತು. ನಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಜು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು 
ಸ್ಥೆ ರ್ಯಗಳಿಂದ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಸಮನಾದ ಆ ನೋವನ್ನು ಹೆಜವಾಗಿ ತಮಗೆ 

ಸಂಖಂಥವಿಲ್ಲದನರಂಕೆ ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷಿಮಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ದು ಟ್ಟ 

ಒಮ್ಮೆ ಅವರೇ ಈ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಕುಜ ಪ್ರಾ ಸಂಗಿಸವಾಗಿ ಈ ನೋವು 

ಸವಿ ಚೇಳುಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ" ಕುಟುಕಿದರೆ” ಆಗುವ ಯಾತನೆಗಿಂತಲೂ 
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ಮಿಗಿಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಂದ ಏನೂ 

ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದಾಗಲು ಭಕ್ತರ ವಿನಂತಿಯ ಮೇಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರ 

ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಸಿದ್ಧೌಷದ ಮೊದ 

ಲಾದೆ ಹುಣ್ಣಿ ನ ನೋನಿಗೂ ಮೀರಿದ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ದಾರುಣವಾದ 

ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೂ ತಮ್ಮ ಜೀಹನನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಸಿಕೊಂಡರು. ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಗಳಿಂದಲೂ 

ಏನೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡುಬರಲು ಒಮ್ಮೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲೊಬ್ಬರು 

ದುಃಖದಿಂದ ಭಗವಾನರನ್ನು ಮುಂದೇನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಕೇಳಲು 

ಭಗವಾನರು ಮುಗುಳುನಗುತ್ತ «ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಚಿಕೆತ್ಸೆ 

ಮಾಡಿ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೆನೇ? ನನ್ನೆ ನ್ನು ಗಳನ 

ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದರೆ ನಾನು ತರರಗರ ಹೇಳುತ್ತ 

ಬಂದಿದ್ದ ಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚಿತ್ತೆ ಯೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ; ಯಾವುದು ಹೇಗೆ 

ಆಗಬೇಕೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲು ಬಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ? ಎಂದರು. 

ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ, « ಯಾರದರೂ ಊಟವನ್ನು ಉಂಡ ನಂತರ 

ಆ ಎಲೆ ಅಡೆಸೆ ಸೇ ಜೆನ್ನಾ ಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಯತಿ ಸುತ್ತಾ ಕೇನು?» 
ಎಂದೂ, ಮತ್ತೊ ನಮ್ಮೆ , (4 ಸೂಟ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿರುವ 
ಭಾರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೆಳಗಿಳಿಸುತೆ ತ್ಲೇನೋ ಸು ಕಾತೆರದಿಂದ ನಡುಕ 
ನೋಡುತ್ತ ರುವಂತೆ ಜ್ಞಾ ನಿಯಾದನನೂ ಸಹ ತನ್ನ ಶರೀರನೆಂಬ ಹೊರೆ 
ಯನ್ನು ಎಂದಿಗೆ ಕಳೆದುಕೂಳು ನೆನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಎದುರು 
ನೋಡುತ್ತಿ ರುತ್ತಾನೆ? ಗು ಹೇಳಿದ್ದ ರು. ಅವರು ಪ್ರಾಣಾ ಂತಿಕಮಾದ 
ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತ ತಮ್ಮ ಕೋಣೆಯಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಾಗದಿದ್ದಾ ಗಲೂ 
ಸಹೆ ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ಸದಾಕಾಲವೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತ ಲೇ 
ಇದ್ದ ರು. ಹೀಗೆ ತಾವು ತನು ಸ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಯ ರಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ದೇಹೆ 
ನಾನಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ರ ಕೈ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ 
ತೋರಿಸಿಕೊಟ ಸರು. 

ಸಾ ತಪ್ಪ ಸ್ರಜ್ಞರಾದ ಮತ್ತು ಕರುಣಾಳುಗಳಾದ ಕ್ರಿ € ರಮಣ 
ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1950 ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ತೇಜಾ ಗ 
ಮಾಡಿ ನನ್ನೀ ದ ಕಣ ಕೆಯಾದರು. ಅವರೂ ಅವರೇ ಅನೇಕ ಬಾರಿ 
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ಭಕ್ತರಿಗೆ “ಭಗವಾನರು ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ 
ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ; ಆದರೆ ಭಗವಾನರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಲ್ಲರು? ಮತ್ತು 

ಹೇಗೆ ಹೋಗಬಲ್ಲರು? ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ 

ಇರುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ 
ಆತ್ಮಸ್ನರೂಪರಾಗಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬೆಳಗುತ್ತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸದಾಕಾಲವೂ 

ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ರಮಣಭಕ್ತರೆಲ್ಲರ 
ಅಂತರಂಗದ ಅನುಭವ. 
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(ಮತಿ ಸೂರಿ ನಾಗಮು ನವರು 1902ರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 

ಅಂಧ್ರಪ್ರ ದೇಶದ EE AE: ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ) ಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 

ಜ್ಯ! ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ನ ವರ್ಷ ಪಯಸ್ಥಾಗಿದ್ದಾ ಗ ಅವರ” ತಂದೆಯೂ, 

ಹತ್ತನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೂ ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಹನ್ನೊಂದನೆಯ 

ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಯಿತು. ಪುರಾಣ ಕಾಲದ ಸಾಧ್ನಿಯರಂತೆ 

ಸತಿಸೇವೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕನಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು 

ಇನ್ನೂ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿ ರುನಾಗಲೇ ಟೇ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅನರ ಪತಿಯು 

ಜ್ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ರಿಧನರಾದರು. ಹೀಗೆ ನಾಗಮ್ಮನವರಿಗೆ 

ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ತುಂಬುವುದಕೊಳಗೇ ಅವರು ಒಂದಾದಮೇಲೊಂದರಂತೆ 

ದಾರುಣವಾದ ದುಃಖಪರಂಪರೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದರು... ಇದರಿಂದ ಅವರು 

ಅತ್ನಂತ ಹತಾಶರಾಗಿ ಸ ಯಃ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಕೋಣೆಯಿಂದ 

ಹೊರಗೇ ಬಾರದೆ ಬರಿಯ ಜಾಫೆ ಸೆಯನ್ನೈ ೯ ತಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನಾ ಗಿಯೂ, 

ತಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನೆ ೇ ತಲೆದಿಂಬನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಲಿಗಿರುತ್ತ 

ಬಹೆಳ ದುಃಖದಿಂದ pa ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರು. ಹೀಗೆ 

ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳು ಸೂರ್ಯನ ದರ್ಶನೆವಾಗದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರ 

ಆರೋಗ ವು ತುಂಬಾ ಹದಗೆಟ್ಟ ತು. 

ಯ 

ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಅದೇ 

ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ಭಾರತ, ಪೋತನರ ಭಾಗವತ, 

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೊದಲಾದ ಗ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮೊದಲುಮಾಡಿದರು. 

ಆಗಿನ 'ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಹಳ್ಳಿ) ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾ ಥಮಿಕ 

ಶಾಲೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ನೆರವಿ 

ನಿಂದ ತ ಮ್ಮ ಮಾತ ಯಾದ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿ ಬರೆಯಲು 

ಕಲಿತಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟೆ € ಭಾಷಾಜಾ ನದಿಂದ ಅವರು ಈ ಗ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ 

ಮನನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗ್ರ ಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನೆಜಿಗೆ 

ಹೆರಿಯಲು ಚಟಾ ಇಯಿತು. 
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ನಾಗಮ್ಮನವರು 1913 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕಿಲ 

ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಾದ ದೇವಹೂತಿಗೆ ತತ್ಕೊ ಎಸದೇಶವನ್ನು 

ಮಾಡಿದ ಪ ಸ್ರಕರಣವನ್ನು ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಓದಿ ತಮಗೂ ಜಬ ಕ 

ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡು ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು 

ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ದ್ಧ ನ್ಯ ದಿಂದ ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದೆರು. 

ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಕಸಲ ಸುಮಾರು ಮೂರಡಿ ಎತ್ತರದ ನೀಠಪೌಂದರ ಮೇಲೆ 

ಮಹಾಪುರುಷರೊಬ್ಬ ರು ಪದಾ ಸನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯಂತೆ ವೌನ 

ಮುಜೆ ಸ್ರೈಯನ್ನು ಧಸಿ EU RR ಕಂಡಿತು. ಆ ಮಹಾಪುರುಷರ 

ಸುತ್ತ ಲೂಪ ನ ಭಾವಳಿಯು ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಈ ದರ್ಶನದಿಂದ ಅವರು ಆನಂದ 

ಪುಲಕಿತರಾಗಿ ಆ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ಪ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮೇಲೇಳು 

ತ್ರಿರುವಾಗ ನಿದ್ರಾಭಂಗವಾಯಿತು. ಅಂದುಮೊದಲು ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು 

ಅಂತಹ ಸದ್ಗುರುವನ್ನು ತೋರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಡೆಬಿಡಜೇ 

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಮೊದಲುಮಾಡಿದರು. 

ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಏಕಾಂತವಾಸನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಮನೆ 

ಯವಕಶೊಡನೆ ಬೆರತು ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗತೊಡಗಿದರು. 

ಬಿಡುವಿದ್ದಾ ಗ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ, ಕಷ್ಟ ದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 

ತಮ್ಮ ಕೆ ರಾದ ಸ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿ. ದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು 

ಉರುಳಿದುವು. ಆದರೂ ಅವರ ಹೈದಯದ « ಅಶಾಂತಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು 1940 ರಲ್ಲಿ ಖಾಯಿಲೆಬಿದ್ದರು. ಯಾವ ಔನಭೋಪಚಾರ 

ಗಳಿಂದಲೂ ಏನೂ ಗುಣವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞ ವೆ ದ್ಯರುಗಳು ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ 

ಇದು ಕೇವಲ ಮನೋರೋಗಷೊದೂ ಇದನ್ನು ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ನಿವಾರಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಆಗ ಸ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಂದಿರ 

ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತೀರ್ಥಿಕ್ಷೇತ್ರ ಗ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಕಿಗೆ 

ಹಿಂದಿರುಗಿಬಂದರು. ಆದರೆ ಜವಾವುಗಳಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು 

ಸಮಾಧಾನಗಳು ದೊರಕಲಿಲ್ಲ. 

ಅವರು ಇಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ತೊಳಲಾಟದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅವರ ಎರಡ 

ನೆಯ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀ ಡಿ. ಎಸ್. ಶಾಸ್ತಿ )ಗಳಿಗೆ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ 
2 
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ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಅಹಮ್ಮದಾಬಾದಿನ ಶಾಖೆಗೆ ವರ್ಗವಾಯಿತು. ಆಗ ಶಾಸ್ತಿ 
ಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರಸಮೇತ ದಕ್ಷಿಣದೇಶದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಗೆ ಹೋಗಿ 

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿರುವಣ್ಣಾ ಮಲೆಗೂ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಭಗವಾ 

ಶ್ರೀ ರನುಣನುಹರ್ಸಿಗಳೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರ 

ಅಹನ್ಮುದಾಬಾದನ್ನು ತಲುಪಿ ತಮ್ಮ ಹೋರಗೆ ಪತ ತ್ರ ವೊಂದನ್ನು ಬರೆದ 

ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕೆಯು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಸಮಜ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ದರ್ಶನ ಮರಾಃ 

ಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನಾಗಮ್ಮ; ನವರು 1941ಕೆ 

ಜುಲ್ಲೆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಬಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ತಿರುವಣ್ಣಾ ಮಲೆಗೆ ಬಂದ 

ಭಗವಾನರ ದರ್ಶನನನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ವು ಭಗವಾನರನ್ನು ಮೊದ! 

ಬಾರಿಗೆ ದರ್ಶಿಸಿದ ಡೇ ಇವರೇ ತಮಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿ: 

ಮಹಾಪುರುಷಶೆಂಬ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು, ಕೊನೆಗೂ ತಮ; 

ಸದ್ಗು ರುವೊಬ್ಬರು ದೊರಕಿದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಹಳವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದರು 

ಆದರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ವಾರಗಳು ನಿಲ್ಲಲು ನಿರ್ಪಾಡುವತಾ! 

ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕಾರಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು 
ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೀರ್ಫಕಾಲ ಇಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರ ದರ್ಶಃ 

ಕ್ಯಾಗಿಯೇ ಹೆಂಬಲಿಸಿಬಂದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾ! 

ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಹಿಸಲಸಾಧ್ಯವಾದ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರ. 

ಮತ್ತೆ ತಿರುವಣ್ಣಾ ನ ಮಲೆಗೇ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಬೇಕೆಂದ 

ಭಗವಾನರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿ ನಲ್ಲೇ ಪಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮಸ್ಸುರಿಸ ಸಂಜ್ಞಾ 

ಸೂಚಕವಾದ ಭಗವಾನರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು "ದಿ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಗಾಈ 

ಯನ್ನು ಹತ್ತಿದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಮಾಶ ರ್ಯಕರವಾದ ಒಂದು ಅನುಭ 

ವಾ ಟನ ದುಃಖದಿಂದ ಆಶ ಶ್ರಮವನ್ನು. ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿರುವಾ? 

ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಕ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸುಂಯುತ್ತಿ ದ್ದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ರ 

ಕುಳಿತಿದ್ದ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸರು ಅವಂಗೆ ಚರ 

ಮಂದಸಿ ತ ವದನವೇ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಲು ಮೊದಲಾಯಿತು. ಕಣ್ಣು 

ಗಳನ್ನು ಅಟ ಕ್ರಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ. ಆ ಸುಂದರ ವದನಾರವಿಂದವು ಕಾಣಿಸು 
ತ ತಲೇ. ಇತ್ತು. "'ಿರುಣಾಚಲೇಶ್ವ ರ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಗಾಡಿಯು ಬಂದಾಗ 
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ದೇವಾಲಯದ ಗೋಪುರವನ್ನು ನೋಡಲು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಕೆ ಅಲ್ಲೂ 

ಸಹ ಭಗವಾನರೇ ಅವರ ಕಣ್ಣಿ ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿ ದ್ದಾ ಕೆ ದೇಶ್ಯ ತಿಯಲ್ಲಿ 

ಅವರು ರೈಲು ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗೆ ಕೌಿತುಕೊಂಡು ? ಸುತ್ತ ಲೂ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದೆ 

ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಗವಾನರೇ! ಅಲ್ಲದೇ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಭಗವಾನರು ತಮ, 

ಬಳಿಯೇ ಇರುವಂತೆಯೇ ಅನುಭವ. ಇಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 

ಅವರು ಊರು ತಲುಪಿ ಭಗವಾನರ ಬಳಿಯೇ ಶಾಶ ತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು 

ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1941ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿ 

ನಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ತಿರುವಣಾ ೧ ಮಲಗೇ ಬಂದು 1950 ರಲ್ಲಿ ಭಗವಾನರ ಸಮಾಧಿ 

ಯಾಗುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದರು. 

ನಾಗಮ ನವರು ಆಶ್ರ ಮದ ಹತ್ತಿರವೇ ವಾಸಿಸಲು ಮನೆಯೊಂದನ್ನು 

ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಟೋಪಚಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ 

ಬರುತ್ತ ಉಳಿಜಿಲ್ಲ ಸಮಯವನ್ನೂ ಭಗವಾನರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಕಳೆಯು 

ತ್ರಿದ್ದರು. ಅವರು ಭಗವಾನರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ 

ನಿಶೇಷವಾದ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ 

ಭಕ್ತರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ನಿ ಸ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗೆ ಭಗವಾನರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ 

ಜೋಧಪ್ರ ವಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಟ್ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

1945 ಕ್ಲ ಒಮೆ ಸ ಅವರಣ್ಣ ಶೀ ಡಿ. ಎಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಆಶ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ 

ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಾಗನ್ಮುನವರಿ ಣ್ಣ ನೊಡನೆ ಭಗವಾನರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ 

ಜರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳನ್ನೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ: ಪಿಪಾಸುಗಳಾದ ಭಕ್ತರ 

ಪ ಸ್ರಶ್ನೆ ಗಳಿಗೆ ಭಗವಾನರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ 

ನನಂಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಶಾಸ್ತ ಗಳು ಇಂತಹ ನಿಶೇಷ ಘಟನೆ 

ಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಪತ ತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಕೆಯಬೆಣೆಂದೂ, ಇದೂ ಸಹ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ 

ಸಾಧನೆಯೆಂದು ಪೌಗಣಿಸಬೇಕೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಲೇಖನ 

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ 

ಅಣ ನ “ಗ್ರ ಹದ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾಗಮ ನವರು "ಫಿ ರಮಣಾಶ್ರ ಎ 

ಲೇಖಲು' ಸ್ ಈ ಪತ್ರಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಜ್ಯ ್ರಾರಂಭಿಸದರು. ಪ್ರ ಇತ್ರ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು :ನವೋದಯ? ವೆಂಬ ತ ಪತ್ರಿ `ಫಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದುವು. 

ಜ್ಯ 



20 ಶ್ರೀ ರಮಣಾಶ್ರಮದ ಪತ್ರಗಳು 

ಸ್ರಖಾ ತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ವೇಲೂರಿ ಶಿವರಾಮ ಶಾಸ್ತಿ ಗಳು ಇವುಗಳ 

ಓದಿ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾಗಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸತ್ರ ವೊಂದನ್ನು ಬ 

ಇಗಮ್ಮನವರು ಭಗವಾನರ ವಚನಾಮೃತವನ್ನು ಪ್ರಸಂಚದ ಎಲ್ಲಸೊ 

ಸೋದರಿಯರಿಗೆ ಹೆಂಚುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಶ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿ 

ಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಈ ಪತ್ರರಚನೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮುಂದು; 

ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆಯನ್ಸಿತ್ತರು. ಇದೇ ಬಗೆಯ ಇ 

ಅನೇಕ ಭಕ್ತರುಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಾಗಮ್ಮ ನವರು ಈ ಲೇಖಾರಚನೆಯ 

21-11-1945 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ 14-4-1950 ಭಗವಾನರ ಮ 
ಸಮಾಧಿಯಾಗುನವರೆಗೆ ಈ ಲೇಖಾರಚನೆಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಅಡ್ಡಿ ಆ: 

ಗಳು ಬಂದರೂ ಧ್ಲತಿಗೆಡದೆ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಭಗವಾನ 

ಸಹ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ನಾಗಮ್ಮನು ವಾಚಕವೃಂ: 

" ವಿಷಯದಾನ ?ವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತ ಅನೇಕ ; 
ಭಕ್ತರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊಂ 

ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿ " ನಾಗಮ್ಮ ಎದಿ? ' ಎಂಡ 

ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಗಮ್ಮನವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮರುದಿನ ಬಂದ 

“ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ; ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಉ: 

ಕೊಟ್ಟಿ? ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಈ ಲೇಖಾರಚನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ 

ಯೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ "ಲೇಖಲು ವಿನ ಮೊದಲನೆಯ 

1947ರಲ್ಲಿ ಭಗವಾನರ ಸ್ವರ್ಣೋತ್ಸವ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭ. 

ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಭಗವಾನರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 75 ಪತ್ರಗಳ£ 

ಓದಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಗವಾನರು ತಮ್ಮ ನೆನ 

ಬಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು... ಈ ಹೆ. 

ವಿಷಯಗಳನ್ನೊ ಒಳಗೊಂಡು *ಲೇಖಲು ನಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾ. 

ಪುನರ್ಮುದ್ರಣ 1955 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿತು. ಇದರ ಎರಡನೆಯ ಭ 

1953 ರಲ್ಲೂ, ಮೂರನೆಯದು 1958ರಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೆಯ 

1964 ರಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಟವಾದುವು. ಈ ಐದು ಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂ 

"ಒಂದೇ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ 1979ರ ಜನನರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಮಣಾಶ್ರಮದವರಿ 



ಶ್ರೀಮತಿ ಸೂರಿ ನಾಗಮ್ಮನವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ 21 

ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 273 ಪತ್ರಗಳಿವೆ. ಇದರ ಆಂಗ್ಲ 

ಅನುವಾದವನ್ನು ನಾಗಮ್ಮನವರ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಳೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದು. ‘Letters from Sri Ramanasramam’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ 

ಜಗದಿ ಖಾ ತವಾಗಿದೆ. ನಾಗಮ್ಮನವರು ತಮ್ಮ ಈ ಲೇಖಾರಚನೆಯ $i 

ದೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಭಗವಾನರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿ ದ್ದ “ಗು ಸೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪ್ರ 

ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಪ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿ ದ್ವತೆ ತೆಲುಗು ಇ ಪುಸ್ತ ky 

ಅಚ್ಚಿನ. ಕರಡು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವುದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಶ್ರಮದ ಗ್ರಂಥಾ- 

ಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವಿರುವಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ 

ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರ ಮದ ಸೃಯಂಸೇವಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು ಮೊದ 

ಲಾದ ಆಶ್ರಮದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳು ತ್ತಿದ್ದರು. 

ಏಪ್ರಿ ಲ” 14ನೇ 1956ರಲ್ಲಿ ಭಗವಾನರ ಮಹಾಸಮಾಧಿಯಾದ 

ನಂತರವೂ” ನಾಗವು ನವರು ತಿರುವಣಾ ತಮಲೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ನಂತರ ಅವರ ಆ ವು ಕೆಟು ಹೋದ ಕಾರಣ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ "ಹೋಗಿ 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಗುಣಮುಖರಾದ ಸ 1953ನೇಸೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ, 

ಕಾರ ರ ಮೊದಲಾದ ಪುಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿದ 

ನಂತರ 1954ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂಂಾದ ಕೊಲನುಕೊಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ 

ವಾಸಿಸುತ್ತಿ ದ್ದು ನಂತರ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಣ್ಣ ನವರು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟ 

€ ಶ್ರಿ ¢ ರಮಣಸದನ 1 ಎನ್ನುವ ಹೊಸಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿ ಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ 

ಅನರು ಭಗವಾನರ ಬ ಚಿತ ತ್ರವೊಂದನ್ನು ಪ್ರ ತಿನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಪ ್ರತಿನಿತ್ಯ ವೂ 

6 ಶ್ರಿ € ರಮಣಚತ್ನಾರಿಂಶತ್ ?, ತ ಶ್ರಿ ತ್ತ ರಮಣನ (ತರ ನಮಾಮಿ, > 

ಭಗವಾನರ ಹ ಉಪಿನೇಶಸಾರ ' ಕ ಮಾಂತಾದ ಕ್ರ ತಿಗಳ "ನಿತ್ಯಸಾರಾಯಣ 

ನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೂ ಭಗವಾನರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಿ ಅವರ ನಿಷಯವಾಗಿ 

ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತಕೊಡನೆ 

ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನರ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ : ಅನೇಕ ವಿಷಯ 

ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾ ನ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲನನ್ನು 

ನಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರು. KN ರಲ್ಲಿ ಅವರಿ ಗ” ಕಾ ನರ್ 

ಖಾಯಿಲೆಯು ತಲೆಹೋರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯು ps ಧರಂ 



ಇರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ 

ದಲ್ಲಿ 20-11-76ರಲ್ಲಿ * ಶ್ರೀ ರಮಣಾಶ್ರಮ ಸ್ಮ ತುಲು? ಎಂಬ 

ನಾಷಣಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲುಮಾಡಿದರು. ಈ ಭಾಷಣಗಳ ಮಾಲಿಕೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಗವಾನರ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ನೆನಪುಗಳನ್ನು 

ಶ್ರೋತೃಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪುಸ್ತಕ 

ವನ್ನು ಶ್ರೀ ರಮಣಾಶ್ರ ಮದವರು 1978ರಲ್ಲೂ ನಾಗಮ್ಮನವರ ಇನ್ನೊಂದು 

ಕೃತಿಯಾದ " ನಾ ರಮಣಾಶ್ರಮ ಜೀನಿತಮು? ಮತ್ತು ಇದರ ಆಂಗ್ಲ 

ಅನುನಾದವಾದ "My Life at Ramanasramam’ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ 

ವನ್ನೂ 1980 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನರ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 

ಅವರ "ಶ್ರೀ ರಮಣ ಕರುಣಾ ನಿಲಾಸಮು? ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದೊಡನೆ 
ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. 

1977 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಮ್ಮನವರ ಎಡ ಭುಜದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು 

ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ ರ್ ಎಂದು 

ನಿರ್ಣಿಯವಾಗಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಸ ಸ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೈ ನಾಗವಾಗ ಕಾರಣ 

ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಚಿಕಿತೆ ಕೈಯನ್ನ € ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪರಿಸ್ಲಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿಲ್ಲ 

ವಾದಕಾರಣಿ ವೆ ದೈರು ಇನ್ನು ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ 
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿ ರು. ಆದರೆ ಭಾಳ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಭಗವಾನರ 

ಭಕ್ತ ಕೊಬ್ಬ ರು ಹೋನುಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತೆ ಕೈಯನ್ನು ತಾವಾಗಿಯೇ 

ಕೆ ep ಆಗ ಶ್ಚ ರ್ಯವೆಂಬಂತೆ ತೋ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಬಂದು 

ತ್ರ ಮೇಣ ಮೇ, ಫನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಗೆಡ್ಡೆ ಕರಗಿ ನಾಗಮ ನವರು" ಕುತ್ತಿಗೆ 

ಯನ್ನೂ ಸಹ ಅತ್ತಿತ್ತ ಚಲಿಸುವಂತಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಗ ತಜ ವೈದ್ಯ 

ರಿಗೂ ಸಹ ಅಚ ಸಿರಿಯೇ! ಟೆ 
"ತ್ರಿ e ಗಮಕ ಷ್ಣ ನಚನನೇದ? ಎಂದು ಪ್ರ ಸಿ ದ್ಯ ವಾಗಿರುವ 



ದೈ ನಂದಿನ ಘಟನೆಗಳ ಮತ್ತು ಭಗವಾನರ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ 

ಹೃದಯಂಗಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವ ಭಕ್ತಶಿರೋಮಣಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೂರಿ 

ನಾಗಮ್ಮುನನರು 31-3-80ನೆಯ ಜೆ ತ್ರ ಶುದ್ಧ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಶ್ರೀ 

ರಾಮಚಂದ್ರ ಷೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಭಕ್ತಕಿ ಷ್ಠ ಆಂಜನೇಯ ಸಾ ಮಿಯ ಜಯಂತಿಯ 

ಪುಣ್ಯದಿನದಂದು ಶರೀರತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಶ್ರೀ ರಮಣ ಭಗವಾನರ ಪಾದಾರವಿಂದ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯರಾದರು. 



ಶಿ ಶ್ರೀ ರಮಣಾಶ್ರವ 

30-9-47 
ಮೌನಮುದ್ರೆ 

ಅಣ್ಣಾ, 

ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟಿಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ 

ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋದೆ. 'ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮಾತುಕತೆಗಳು 
ಜರುಗುತ್ತಿದು ವು. ಪಾಸ ತ್ರಸಂಗಿಸವಾಗಿ ಜಾ “ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ರು 

ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಯ ಅಷ್ಟ ಸಕವನ್ನು ಮೂರು RE ನಿಂಗೆಡಸಿ 

ಬರೆದರು ೫ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ವೃ ಸಿದುತೆಯೇ ತಿಳಿಸಿ, "ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 

ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಮುತಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮೌನಸ್ನರೂಸ 

ನಾಗಿರುವವನನ್ನು ಯಾವ ಬಗೆಯಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ಆದಕಾರಣವೇ 

ಸೃಷ್ಠಿ ೨ ಸ್ಥಿತಿ ಯು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ತಿಳಿಸಿಹೇಳಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ 

ನಿಲಕ್ಷಣಸ' ಶೈರೂಪನಾದ ದಶ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೆ ನೆ? ಎಂದು 

ಕಳಿಸಿದ್ದಾ' ರೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೌನಸ್ವ ರೂಸನನ್ನು 

ಸ್ತು ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ? ಎಂದರು, 

ಆಗ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು “ ಹಿಂದೆ ಒಂದು 

ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಾನರನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಕುಳಿತು, 

"ಇಂದು ಭಗವಾನರು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸ 

ಬೇಕು? ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಭಗವಾನರು ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ ಎಂದು 

ಮಂದಹಾಸ ನದನೆರಾಗಿ ಯಾವ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ಆಡದೆ ವರೌನವಾಗಿ 

ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟರೆಂದೂ, ಆಗ ಭಕ್ತರು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ 
ಕಾಡು ಕುಳಿತಿದ್ದು ಕಡೆಗೆ ನೌನನೇ ಈಸ್ತೊ (ಶ್ರದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥನೆಂಬು 

ದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ನೆಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಸಭಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದ 

ಕರೆಂದೂ ದಂಡಪಾಣಿಸಾ ಿ ಮಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ನಿಜನೇನು?* ಎಂದು 

ಕೇಳಿದರು. ಭಗವಾನರು ಮುಗುಳುನಗುತ್ತ « ಹ್ಞೂ ೦೨ _ಥಿಜವೇ? ಎಂದರು. 

ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ, “ ಹಾಗೆಂದರೆ ಭಗವಾನರು 
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ಮೌನವಾ ಖ್ಯಾ ನವನ್ನು ನೀಡಿದರೇನು? * ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಭಗವಾನರು 

« ಹೌದು; ಮೌನವ್ಯಾ ಬ್ಯಾನನೇ » ಎಂದರು. 

ಆಗ ಇನ್ನೊ ಬ್ಬರು ಆ ವಕೌನನೆಂದರೆ ಆತ ಒನಿಷ್ನೆಯೇ ಅಲ್ಲವೇನು?” 

ಎಂದರು. ಭಗಬಾನರು «4 ಹೌದು; ಆತ ನಷೆ ಯೇ; ; ಹಾಗಿಲ್ಲವಾದರೆ 

ಅದು ಮೌನ ಎಂತಾಗುತ್ತದೆ? ? ಎಂದರು. ಕ ಆ ಭಕ್ಕರು ಆ 'ಅದನ್ನೇ 

ನಾನೂ ಕೇಳುತ್ತಿ ರುವನು. ಆ ಬಗೆಯ ಆತ ತಿಷ್ಠ ಯನ್ನು ಸಡೆಯದೆ 

ಕೇವಲ ಏನೂ ಮಾತಾಡದೇ ಸುಮ ನೆ SE, ತ್ರಕ್ಕೆ ಬ ಮೌನ 

ವಾಗುತ್ತದೆಯೇನು? » ಎಂದರು. “ಭಗವಾ ನರು, "ಅದು ಹೇಗೆ ಸರಿ- 

ಹೊಂದುತ್ತದೆ? ಕೆಲವರು ತಾವು ನಕೌನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತಿ ತ್ರಿದ್ದೇವೆಂದು 

ಸೂಚಿಸುತ್ತ, ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆಯ ಮೇಲೋ ಒಂದು ತುಂಡು ಕಾಗದದ 

ಮೇಲೋ ಏನನ್ನಾದರೂ ಬರೆದು ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ 

ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಹಾರವಲ್ಲಡೆ ಮತ್ತೇನು?” ಎಂದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು 

« ಹಾಗೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ನವಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡದೆ ಆಚರಿಸುವ ಮೌನದಿಂದ 

ಯಾವ ಪ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲವೇನು? » ಬಜಿ ನೃಶ್ಲಿ ಸಿದರು, ಭಗವಾನರು 

« ಹೊರಗಿನ ಅಡ್ಡಿಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಹಿ se ವಕೌನವನ್ನು 

ತಳೆದರೂ ಅದನ್ನೆ. € ಯಶಾರ್ಥನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು. ಸಿ 

ನರೌನನೆಂದಕೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ 

ಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸದಾಕಾಲವೂ ಇರುವುದೇ. ಅದನ್ನು 

ಮರೆಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯನೃ ತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೆ 

ಹೊರತು ಆ ವಕೌನಸ್ಸಿ ತಿಯನ್ನು | ಮತ್ತ ಬೇರೆ ಯಾನ 

ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ವೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನಿವಂಸಿದರು. 

ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾಪ್ರಸಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಧ್ವನಿಸಂಗ್ರಹೆದ 

ಯಂತ್ರದ 'ಫೆರವಿಫಿಂದ ಭಗವಾನರ ಧ್ವ ನಿಮುದ್ದೆ ಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಆಲೋಚಿಸುತಿ ತ್ತಿದ್ದಾ ಕೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ” ತಿಳಿದುಬಂತು. ಅದನ್ನು Ee 

ಭಗವಾನರು ನಗುತ್ತಲೇ « ಓಹೋ. ಹಾಗೇನು? ನನ್ನ ಮಾತುಗಳೆಂದರೆ 

ಅದು ಕೇವಲ ಮೌನವೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಅಂತಹೆ ಮೌನವನ್ನು ಇವರು ಅದು 
ಹೇಗೆ ಮುದ್ರಿ ಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಾರೋ? ಇರುವುದು ಬು! ನಿಜಸ್ವ ರೂಪ 
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ನಲ ಮೌನವೇ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಧ್ವ ನಿಮುದ್ರ ಣವು ಯಾ: 

ಇದ್ದ? ಎಂದರು, ಆಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಭಿಕರೆಬ್ಲರೂ ಓಬ್ಬರ ಮುಖವನ್ನೊ
 ೩ 

ತೆ ಸುಮ್ಮ ನಾದರು. ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೌ; 

MA ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ ರೂಪರೇ ಆದ "ನನ್ಮು ಭಗಮಾಃ 

ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕುಳಿತು ವರೌನಮುದ್ರೆ ಯನ್ನು ಧರಿಸಿದರು. ಆ 

ಜೊ ೀತಿಯೆಂಬ ಸ ಪ್ರಕಾಶವು ಬೆಳ್ಳಿ ಯನ್ನು ನಲ್ಲೆ ಹರಡಿಜಿಯೋ ಎಂಒ 

೯ Ws 

ತೋರುವ ಕೂ ಕಾಣಿಯಿಂಜೊಡಗೂಡಿದ ಭಗವಾ 
ಟು ಕ್ವಜ್ಯ 

ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮೆದುರಿಗೇ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. * ಸ್ನಾತ್ಮಾರಾನ 

ಮುದಿತನದನಂ ದಕ್ಷಿಣಾ ಇಮೂರ್ತಿನೀಡೇ ೨ * ಇಂದು ಎಂತಹ ಚಿರಸ್ಮಣೀ' 

ನಾದ ದಿನ! ಜಡೆ 
ಇತಿ 

ಸೋದರಿ 

೨ 

6-9-47 
ಸ್ವಪ್ನಾ ತ್ಯಂತ ನಿವೃತ್ತಿ 

ಹೋದ ತಿಂಗಳು ಅತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ತೆಲುಗು "ನಿಚಾರಮಣಿಮಾಲ 

ಪ್ರಸ್ತಕದ ಕರಡಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿ ಬಂದಿತು. ಭಗವಾನರು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿ 
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೂರು ಗಂಟಿಗೆ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಅತ್ತಿಗೆ ಆ ಪ್ರ. 
ಯನ್ನು ಓದಿ, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ "ಸ್ವಷ್ಟ ತ್ಯಂತ ನಿವೃತಿ > ಎಂಬ "ನದದ ಅಥಃ 

2 4 
ದು 

ನ್ನು ನನ್ನೊಡನೆ ಕೇಳಿದರು. ಅದು ನನಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲವಾರ 

ಪ್ರಕಟಿತ ಪರಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಶಂ ಯುವಾನಂ 

ಗ ಗಣೈರಾವ. ಎ30 ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಮೆ (ಈ [ 

ರೆಂತಜ ತ ದ್ದ ಸಮಾನಂದ ಚ 

ಮು ದಿತವದನಂ' ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಡೇ (`` 

--ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸ್ತೋತ್ರ 

{ 

Kd 
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ಸ್ವಪ್ನಾತ್ಯ ೦ತ ನಿವ ಶಿ 2) 

ಇರಣ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲು ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗ 
ಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಾನರು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ “ಏನು? ಅದರಲಿ ತಪೆ (ನಾದರೂ 

ಇದೆಯೇನು? » ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು “ಇಲ್ಲ. ಸ ಸ ೈಪ್ಟಾ- 

ತ್ಯಂತ ನಿನ್ನತ್ತಿ ಎಂದಿದೆ; ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿ ದ್ಹಾರೆ? 

ಜೂ ಭಗವಾ ಚು ಕರುಣೆಯಿಂದ « ಸಪ್ನಾ ತ್ಯಂತ ನಿವೃ ತ್ರಿ ಎಂದರೆ 

ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ? ಎಂದರು. ನಾನು “ ಹಾಗೇನು? 

ಸ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವನ್ನ ವೇ ಇಲ್ಲನೆನ್ನುತ್ತೀರೇಮ ?” 

ಎಂದೆ. ಭಗವಾನರು “ಹೌದು” ಎಂದರು. ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಟೂ ಸಂದೇಹ 

ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಕಾರಣ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಜೆ ಅಲ್ಲಿಗೇ ಬಿಟ್ಟಿ ವು. ರಾತ್ರಿ ನನ್ನೊಡನೆ ಅತ್ತಿಗೆ 

4 ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರಂತೆ 

ಇತರರಿಗೆ ತೋರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವು 

ಯಾವುವೂ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲಾ ; ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನೂ 

ಶ್ರೀಗಳವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು? ಎಂದರು. ನಾನು “ ಭಗವಾನರು 

ಕರುಣಾಮಯರಲ್ಲನೇ? ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಶಲ್ಪಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಂದೇಹವನ್ನು ನಿವಾರಿಸದೇ ಇರುತ್ತಾರೆಯೇಮು?? 

ಎಂದು ಸಮಾಧಾನಸಡಿಸಿದೆ. 

ಮರುದಿನ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಭಗವಾನರ ಸನಿ ದಿಗೆ 

ಹೋಜಿವು. . ಆಗ ಸುಂದರೇಶಯ್ಯರ್ ಭಗವಾನರನ್ನು ಸ ಪ್ಪ್ಯಾತ್ಯಂತ 

ನಿನ್ನತ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾಗೇ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದೂ, ಭಗವಾನರು ಉತ್ತರಿಸು 
ತ್ರಿರುವುದೂ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಸಾಕೆಂದು ಅತ್ತಿಗೆ 

tt ಸ್ಕೈ ಸ್ಟಾ ತ್ಮಂತ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಸ ಸ ವೇ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಭಗವಾನರು 

ಅಪ್ಲೌಣಿಕೊರಿಸುತ್ತಿ ದ್ದ ರಲ್ಲ! ಕ ಸಗೆಂದರೆ ಜಾ ನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸ ಸ್ತ ನೇ 

ಆಗುವುದಿಲ್ಲನೇನು? »', ಎಂದರು. ಭಗವಾನರು « "ಹಾದು, ಕೇವಲ ಸಪ ಪ್ಪ ವೇ 

ಅಲ್ಲ, ಜಾಗ್ರತ್ತು ನ (ಎಚ್ಚ ರ), ಸುಷುಪ್ತಿ (ತನಿನಿದ್ರೆ). ಸ್ವನ್ಟ ಸ್ಟ (ಕನಸು) ಇನು 

ಮೂರೂ ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ಅರ್ಥ. ಈ ಮೂರೂ ಅವನ್ಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ 

ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅಜೇ ಜ್ಞಾನಿಯ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಸ್ಥಿತಿ? ಎಂದು 
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ವಿವರಿಸಿದರು. ಆಗ ನಾನು “ಭಗವಾನ್! ಜಾಗ್ರ ದವನಸ್ಯೆಯೂ ಸಹ 

ಗೆ ಸಮಾನವೇನು? ? ಎಂಡೆ. ಭಗವಾನರು “ಹೌದು, 

ಗೆ ಸಮಾನವೇ, ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ವಪ್ನ; ಇದು ದೀರ್ಥ ಸ್ವಪ್ನ. 

ಸ್ಟೇ ತಾ ಸ* ಎಂದರು. ನಾನು " ಹಾಗಾದರೆ ಸುಷುಹಿ ಸ್ರ್ರಿಯನ್ನೂ ಸಹ 

ಸ್ನವೇ ಎನ್ನುತ್ತೀರಾ?» ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಭಗವಾನರು “ ಇಲ್ಲ. ಸ 

ನವೇ. “ತೋರುವಕೆಯೇ (ದೃಶ್ಯವೇ) ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು 

ಸೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಆದರೆ ಆಸಿ ಸತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಊನಾ 

ವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿದ್ಗೆ ಇದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅದನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸ 

ಬೇಕಾದದ್ದೇ” ಎಂದರು. ನಾನು, ಸುಸುಪಿ ಬ್ಲಿಯನ್ನು ಸ ಸಷ ನ್ನ್ನ 

(ಬೀಜರೂಪವಾಗಿರುವ ಸ್ವಸ್ಥ ) ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೇನು?” ಜ್ಯ 

ಭಗವಾನರು "ಕೆಲವರು ಯಾವುದೋ ಪರಿಭಾಷೆ (ವಿವರಣೆ) ಗೋಸ್ಕರ 

ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು, 

ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷಣಿಕ, ದೀರ್ಫ ಇವು ಸ್ವಪ್ನ ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರ ದವಸ್ಥೆಗಳಿಗೇ. 
ಆದರೆ ಕೆಲವರು. "ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ, ಈ ಮನೆ ಮತ್ತು 
ಬಾಗಿಲುಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ; 
ಇದು ಸ ನ್ನ ಎಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಅನುಮಾಸಿಸಿದರೆ, 

ನಿದ್ರೆ ಯಲ್ಲಿ ಸ ಸ್ನವೂ ಸಹ ದೀರ್ಥವಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ. ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 

ಎಬಿ. ಸರವಾದಮೇಲ್ಲವೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು? ಅಜೀ 

ರೀಟ ಒಬ್ಬ ನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದಾಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗೇ ಕಂಡುಬರು 

ತ್ತದೆ. “ದುದೊಂದ " ಸೈಷ್ನಾತ್ಯಂತ ನಿವೃತ್ತಿ? ಎಂದರೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಮತ್ತೆ 
ಬಾರದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಅತ್ಯಂತ ನಿವೃತ್ತಿ 

ಎಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಉಳಿಯದೆ ಮತ್ತೆ ಬಾರದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ” ಎಂದು 
ವಿವರಿಸಿದರು. 

ಆಗ ಅತ್ತಿಗೆ " ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆನಂದವನ್ನೇ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ 

ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ 
ಯಲ್ಲವೇ ; ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ 
ದರು, ಭಗವಾನರು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸುಷುಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಸಹ ನಿರಾಕರಿಸ 

ನೆವ. ಮಿ 
ಸ 

ಸ,ಪಾನವಸೆ 
ಷ್ ಛು 
ವೃತ 

ಬಂ 

ಬ 
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ಬೇಕೆಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂದನುಯನಾಗಿ ಒಬ್ಬನು 
1.೬. ಅವನಿಗೆ ಅದರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ 

ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಕಾದದ್ದೇ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ ಯಲ್ಲಿ) ಆನಂದ 

ಮ ಇತ್ತು ಎಂದು ಹೇತು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಸುಖ 

ವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಎಚ್ಚರವಾದಮೇಲೆ 

ಹೇಳುತ್ತಾ. ರಲ್ಲವೇ? ಎಂಬುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ. ಭ್ರ ಆನಂದನನ್ನು 

ಜಾಗ್ರತ್ತಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ ಅದೇ ಸಮಾಧಿ” ಎಂದರು. 

ಜು 4 ಹಾಗಾದರೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಹಾಗಾ 

ಯಿತು * ಎಂದೆ. ಭಗವಾನರು " ಹೌದು, ಅಷ್ಟೆ (೨ ಎಂದರು. 

ಆಗ ಅತ್ತಿಗೆ « ಘಂ ನನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಇತರ 

ರಿಗೆ ತೋರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವು ಯಾವುವೂ 

ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಠ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾ ರಲ್ಲಾ ; ದೃಷ್ಟಿ ಭೇದ 

ದಿಂದ ಇತರರಿಗೆ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತ ಜಿಯೋ ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕವಿಗೆ 

ಏನೂ ಅಂಟುವುದೇ ಇಲ್ಲವೋ? » ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಭಗವಾನರು 

« ನೋಡುವವರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹಾಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಅವರನ್ನು ಅಂಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ (ಬಂಧಿಸು 
ವುದಿಲ್ಲ)” ಎಂದರು. ಅತ್ತಿಗೆ, « ಸ್ವನ್ನ ದರ್ಶನಗಳು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳು 

ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲಾ; ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಏನು?” ಎಂದರು. 

ಭಗವಾನರು “ಜಾ ಸ್ಹನಿಗಳ ದೃ ಬ ಗೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಎಂದು ತೋರು 

ತೃದೆ? ಎಂದರು. ಆಕೆ" ಮುತ್ತೆ « ಗಣಪತಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಾನರು 

ತಿರುವತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನನಿತ್ತು 'ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತೆ ದರ್ಶನೆವಾಯಿತೆಂದೂ 

ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ 'ತಿರುವತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಂತೆ 
ಭಗವಾನರಿಗೂ ಕಂಡಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಾನರ ಜೀವನ ಚಂತ್ರೆ ಯಲ್ಲಿ 

ತಿಳಿಸಿದ್ದಾ ರಲ್ಲಾ? ಹಾಗಾದಕೆ ಅದೇನು?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. 

“ಅಂತಹತ್ರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದಿವ್ಯದರ್ಶನಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ lp 

ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸದ್ದೇನಲ್ಲವೇ? ಎನ್ನುತ್ತ ಭಗವಾನರು ಈ ಮಾತುಗಳು 
ಮುತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಜೇಡವೇಬಾತೆ ನಕೌನವನ್ನು ಧರಿಸಿದರು. 
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ಮಾಡುನವರು ಯಾರು? ಮಾಡುವುದು ಏನನ್ನು? 

ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐರೋಪ್ಯ ರೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀಗಳವರ ಮುಂಡೆ ಕುಳಿತು 

ಕೊಂಡು ಭಕ್ತ ನೊಬ್ಬ ನ ಮೂಟ್ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನ ಸಿದರು; 4 ಎಷ್ಟೆ ¢ ಧ್ಯಾ ನ 

ಮತ್ತು ತನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಸಡೆಯದಿದ್ದಕೆ 

ಮೋಕ್ಷನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಾರಿಕೆಯನ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ; 

ಇದು ಸತ್ತವೇನು? ಸಮಾಧಿಯು ಸಿದ್ಧಿ ಸದಿದ್ದರೆ ಮೋಕ್ಷನಿಲ್ಲನೇನು? » 

ಭಗವಾನರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾನಧಾನವಾಗಿ “ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿ 

ಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ. ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಿಯೆನ್ಸ್ನಿ, ತನಸ್ಸೆ ನ್ಲ್ಲಿ; 

ಹೇಗಾದರೂ ಅದನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ; ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಅಜ್ಯಧಾರ 

ಯಂತೆ ಸರಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವುದೋ ಅದೇ ಧ್ಯಾ ನ್ಯ 

ಅದೇ ತನಸ ್ಸ) ಅದೇ ಸಮಾಧಿಯೂ ಸಹ. ತಾನು ತಾನಾಗಿ ನೆಲೆಸುವುದೇ 

ಮಾಧಿ » ದ 

ಆ ಭಕ್ತರು « ಮಾಂಡೂಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸಡೆಯ 

ಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾ ರಲ್ಲಾ? ? ಎಂದರು. ಭಗವಾನರು p ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾರು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? "ಮಾಂಡೂಕ್ಯಡಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿ 

ದಾರೆ. ತಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವುದೇ ಅಲ್ಲವೆ ಸಮಾಧಿ 
ಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉಪಯೋಗ? ಸ ಸ್ವಲ್ಪಹೊತ್ತು ದೇಹದಮೇಲಿನ ಪರಿವೆ 

ಯಿಲ್ಲದೆ ಜಡನಂತೆ ಕುಳಿತ ಮಾತ ತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಪ ರ್ರಯೋಜನ? ? ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು 

ಕುರು ಎದ್ದಿದೆ ಎನ್ನಿ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಸಲು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ಲೋರೋಭಾರಂ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಕೆ. ಆಗ ಜ್ ಜೂ 

ಗೊತ್ತಾ ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೇ ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಎನ್ನಲಾಗು 

ತ್ತಥೆಯೇನು? ಇದೂ ಅಷ್ಟೆ. ಸಮಾಧಿ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು 

ಮೊದಲು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ನಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಡೆ ಸಮಾಧಿ 

ಸ್ಥಿತಿಯ ನಿಷಯವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಅರಿತು 
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ಕೊಂಡರೆ ಸಮಾಧಿಸ್ಸಿ ತಿ ಎಂಬುದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ? 
ಎಂದರು. ka 

ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಆಂಧ್ರ ಕೊಬ್ಬರು 

“ಸಮಾಧಿಯ ನ್ನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಸ ಮಾಡಿ ವಸ್ಸುಸಿ ಸತಿಯನ್ನು ಜೂ ಇ 

ನಂತರವೂ ಅನುಸಂಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ 5 ರಜೇಕೇ? ?» ಎಂದರು. 

ಭಗವಾನರು “ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಮಾಡುವವನೊಬ್ಬ, 

ಮಾಡುವುದೆಂಬುದು ಇನ್ನೊ ne ಸಡೆಯುವ ವಸು ಟಿ 

ಮತ್ತೊಂದು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ತ ಇಯಿತಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಇರುವ ವಸ್ತು 

ಒಂದೇ. ಅದನ್ನು ಅರಿತನಂತರ ಅವನೇ (ಅಹಂ ಎಂಬುದೇ) ಇರುವುದಿಲ್ಲ 
ನಲ್ಲಾ 1 ಇನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಮಾಡುವುದು ಏನನ್ನು? » 

ಎಂದರು. 

ಅಷ್ಟ ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಭಕ ಕೃನೊಬ್ಬ ನು "ತಿರುವಾಚಕಂ' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ 

ವನ್ನು ತೆರೆದು " ಹಿಡಿತ್ತಪತ್ತು: ಎಂಬ ಹಾ ಡನ್ನು ಹಾಡಲು ಮೊದಲು 

ವಿಡಿದು. ಅದರ ಹತ್ತು ಚರಣಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಬರುವ ಭಾನ ಇದು : 

«`ಓ ಈಶ ರಥೇ! ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಸಿಕೊಂಡು ಹಾರಿಹೋಗಬೇಕೆಂದು 

ನೋಡುತ್ತ, ದ್ದೀಯೆ, ಆದರೆ ನಾನು ನ ನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡಿ 

ದ್ದೇನೆ... ಇನ್ನು ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಹೇಗೆ? ? 

ಭಗವಾನರು ಆ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಗುಳುನೆಗುತ್ತ “ ಅವನು 

ಇರಿಹೋಗುತ್ತಾನಂತೆ! ಇವನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ!. ಅವನು 

ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರಿಹೋಗುವುದು ! : ಅವನಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದಿದೆ? ನಾನು 

ಎನ್ನು ವ ಇವನು ಯಾರು? ಇದೂ ಒಂದು ವಿನೋದ! ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ 

ಇನ್ನೊ ೦ದು ಪದಿಕ (ಹತ್ತು ಚರಣಗಳಿರುವ ಸದ್ಯ) ವಿಜೆ... ಅದರ ಒಂದು 

ಚರಣದ ತಾತ್ಸರ್ಯ ಹೀಗಿಜಿ ನೋಡಿ: " ನನ್ನ ಹೈದಯವನ್ನೇ ನಿನ್ನ 
ಮಂದಿರವನ್ನಾ ಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ದೈವವಾದ ತಿರುಪ್ಪೆ ರುಂದುಕ್ತೆ 

ಪರಮೇಶ್ವ | ನಿನ್ನನ್ನು ನನಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು 

ತೆಗೆದುಕೆಸಿಂಡುಬಿಟ್ಟ ದ್ದೀಯೆ. ಶಂಕರಾ! ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು 

ಯಾರು? ನಿನ್ನನ್ನು ನನಗಿತ್ತರೆ, `ನಾನು ̀  ಅಂತ್ಯ ವಿಲ್ಲದ ಆನಂದವನ್ನು 
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ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನಿನಗೆ ಬಂದ ಲಾಭ 

ನೇನು? ಎಲೈ ತಂದೆಯೇ! ದೇವನೇ! ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನೇ ದೇವಾಲಯ 

ನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿನ್ನ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರ ತ್ಯುಷಕಾರ 

ನನ್ನು ಮಾಡಲು ನನ್ನ ದೆಂಬುದೀನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ?  * ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. 
ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನ್ಯ ವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು 

ತಾತ್ಸರ್ಯ. ನೋಡಿ ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯ! ಭಕ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಅನುಸಂಧಾನ 

ವಾಗಲಿ, ಸಮಾಧಿಯಾಗಲಿ "ತಾನೇ? (ಅಹಂ ಎಂಬುದೇ) ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ 

ಇನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಯಾರು? ಮಾಡುವುದು ಏನನ್ನು? ” ಎಂದು 

ನಿವರಿಸಿದರು. 

೪ 
10-9-47 

ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರು 

ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತೂಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭಗವಾನರು 
ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ನಿಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂಧ್ರ- 

ಯುವಕನೊಬ್ಬನು ಭಗವಾನರ ಸುಖಾಸನದ ಬಳಿಸಾರಿ “ ಸ್ನಾಮೀ।! ನಾನು 
ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟುಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳ 

* ಶಂದದು ಉನ್ ತನ್ನೈಠ್ ಕೊಂಡದು ಎನ್ ತನ್ನೆ ಸಚ್ 

ಚಂಕರಾ ಆರ್ ಕೋಲೋ ಚತುರರ್ 

ಅಂತಮ ಒನ್ಪು ಇಲ್ಲಾ ಆನಂದಂ ಪೆಟ್ಟೇನ್ 

ಯಾದು ನೀ ಪೆಟ್ಟದು ಒನ್ಪು ಎನ್ಬಾಲ್ 

ಚಿಂತೈಯೇ ಕೋಯಿಲ್ ಕೊಂಡ ಎಂ ಪೆರುಮಾನ್ 

ತಿರುಪ್ಪೇರುಂದುರೈ ಉರೈ ಸಿವನೇ 

ಎನ್ದೈಯೇ ಈಶಾ ಉಡಲ್ ಇಡಂ ಕೊಂಡಾಯ್ 

ಯಾನ್ ಇದರ್ಕು ಇಲನ್ ಓರ್ ಕೈಮ್ಮಾರೇ 

—ಕೋಯಿಲ್ ತಿರುಪ್ಪದಿಕಮ್ (೧೦) ತಿರುವಾಚಕಂ 
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ಶಸ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ನ್ನು 

ಸ ಸ್ಸ ಳದಲ್ಲಿರು ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ತೊಡಿಸುತ್ತಿ ರೋ ಅದೇ ಸ 4 ಛಡಲ್ಲಿಯೇ 

ಇರುತ್ತೆ ಚೆ » ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಾನರು ಏನೂ ಉತ್ತ ರನೀಯಲಿಲ್ಲ. 

ಆತನು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂತಿದ್ದನು. "ಜೆಗವಾ ನರು ಬಗ್ಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾ ಲುಗಳನ್ನು 

ನೀವಿಕೊಳ್ಳು ತ್ರ ತಮೊ ಳಗೆ ತಾನೇ ನಸ ಸುನಗುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಅವರೇನು ಹೇಳು 

ತಾರೋ ೫ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಎದುರುನೋಡುತ್ತಲೇ 

ಇದ್ದೆವು. ಭಗವಾನರು ಜು ೫! ಊರಿಕೊಂಡು ಏಳುತ್ತ ಅನುಚರ 

ರತ್ತ ತಿರುಗಿ 4 ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳುವುದು? 

ಜಾಸ್ ಳದಲ್ಲಿ (ತಾನು? ಇದ್ದಾನೋ ಆ ಸ್ಥಳದ ಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿಕ ಒಳ್ಳೆ 

ಯದು, “ಇರುವ ಸ ಸ್ಸ ಳದಲ್ಲೀ ಇರು? ಎಂದು ತಿಳಿಸು? ಎನ್ನುತ್ತ ಎದ್ದು ಬ 

ತಲೇ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟುಹೋದರು. | 

ಆಗ ಆ ಯುವಕನ ಮುಖವು ಕುಂದಿ, ಆಲ್ಲಿದ್ದವರೊಡನೆ “ ಅಯ್ಯೋ! 

ಇದೇನಿದು? ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಇರು ಎಂದುಬಿಟ್ಟ ಲ್ಲಾ! ಏನೋ 

ದೊಡ್ಡವರು, ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ವಾಡ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಓದು ಕೇಳಿದರೆ 

"ಯಾನ ಸ ಳದಲ್ಲಿ ತಾನಿಷ್ದಾ ನೋ ಅರೇ {li ಲ್ಲೇ ಇರು? ಎನ್ನುತ್ತಾರಲ್ಲಾ! 

ಈಗ ಈ ಸಾ ಸನದ ಬಳಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಎಂದು ಇದರ 

ಅರ್ಥವೇನು? ಸಥನ ನಾನು ಇನರನ್ನು, ಕೇಳಿದ್ದು? ? ಇದೇನು 

ಸರಿಹಾಸ್ಮ! *» ಎಂದು ಪರಿತಪಿಸಿದರು. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಅವನನ್ನು 

ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಹೋಡು ಹೋಗಿ 4 ಅಯಾ! WA ನಂಹಾಸ್ಯವಾಗಿ! 

ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಅಥವಾ ದ ಂದ್ಳಾ ರ್ಥದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ 

ಯಾವುದೋ ಗಹನವಾದ ಅರ್ಥವೇ ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. "ನಾನು? 

ಎಂಬ ಅಹಂ ವೃತ್ತಿಯು ಮ ಸ್ಸ ಳದಿಂದ ಹುಟ್ಟು ತ್ತ ನೋ ಆ ಸ್ಥಳವೇ 

ತಾನು (ಆತ್ಮಃ ನ ನೆಲೆ). ಆ ಜಾನು? ಇರುವ ಸ ಅವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು 

ಶಾನು ತಾನಾಗಿ NR € ತಪ ಪಸ್ಸು ಎನ್ನು ತಾ ಕೆ ಆದುದರಿಂದ 

"ತಾನು ಯಾರು? ? ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು ವುದು "ಮುಖ್ಯ ನೇ ಹೊರತು 

ಒಬ ನು ಯಾವ ಸ್ತ 4 ಛಡಲ್ಲಿದ್ದರೇನು ಎಂಬುದು ಶಿ ಗಳವರ ಆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? 

A ಹೇಳಿ ಆ ಯುವಕನನ್ನು ಸಮಾಧಾ ನನಡಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದರು, 

3 
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ನಿನ್ನೆಯೂ ಸಹ ಒಬ್ಬ ರು "ಸಾಮ! ಆತ್ಮನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ 

ವುಮ ಹೇಸಿ?» ಎಂದು ಪ ಪ್ರ ಶಿ ಸಿದರು. ಭಗವಾನರು « ಆತ್ಮ ನಲ್ಲೇ ವೀ 

ನೆಲಸಿರುವುದು. ಇನ್ನು ಅತ್ಮೈನನ್ನು ೬ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದರೇನು? ? ಬು ಕೇ 
ದರು... ಅವರು "ಆತ್ಮನ ನೀನು ನೆಲೆಸಿದ್ದೀಯೆ ಎಂದು ತಾವು ಹೇ" 

ಲ 

ತ್ರಿದ್ದೀರಿ_ಆ ದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮನಿರುವುಿಲ್ಲಿ?” ಎಂದರ 
ಭಗವಾನರು “ಅದು ನನ್ನ ಹದಯಡೊಳಗೇ ಇದೆ. ನೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ನೆ 

ನಿಂತು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಥಿನಗೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ” ಎಂದರು. ಅವರು “ನನ 
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಲ್ಲಲು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ ಸ ಳವೇ ಅಿಲ್ಲವಲ ಲ್ಲಾ | » ಎಂದರು, 

ಭಗವಾನರು ಮುಗುಳ ಭುನಗುತ್ತ ಹತ್ತಿರಿದ್ದ ರಾ ಮಚಂದ್ರ ಯ್ನರ್ ಕಡೆ 

ತಿರುಗಿ ಕೋಡಿ " ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡು..." ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? “ಕದ್ದ ನೆ? 
ಎನ್ನುತ್ತ ತ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕುತ್ತಿ ರುವವರೇ. ಏನು ಹೇಳೋಣ? “ಯಾವು 

ಇದೆಯೋ ಆದೇ ಆತ ನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಸರ್ವತ್ರನ 

ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಕ್ಕೆ ¢ ಹ ಡಯವೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಡೆ! 

« ನನ ಸ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಲೆಸಲು ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲಾ! ಏಃ 

ಕ ಎನ್ನುತ್ತಾಕೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಅನೇಕ ವಾ ಇಸನೆಗಳನ 
ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ (ಮನಸ್ಸ ನೆಲ್ಲಿ) ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ ಸ್ಥಳನಿಲ್ಲ ಎನ 

ಜ್ರ ಣೇಗಿನೆ ಎಂದಕೆ ಲಂಕೆಯಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇರಲು ಗೆ. ಕುಳಿಃ 

ಕೊಳ್ಳ ಲು ಸ್ಥಳನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊಣಗಿದೆಹಾಗಿದೆ ! ಯರವ ಕೆಲಸೆಃ 

ನ ವಸು ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆಗೆ ಎಸೆದರೆ ಆಗ ಸ್ಥ ಸ್ಥಳ ಏಕಿರುವುದಿಲ್ಲ? ತನ 

ಶರೀರ ಎಂಬುದೇ ತ ಔಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಸ್ಸು. ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆಂರ 

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ನಾನಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಿ ಕೊನೆ 

ತಕಗೇ ಸ ಮಲಗಲು ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ) ಎನ್ನುವ ವ ಜನಗಳುತೆ" ಇನರು ಹೇಳುವುದ 

ಹಾಗೆಯೇ. ತನ ದಲ್ಲದ ಮಾತನ ವಾಸನಾಸಾಮಗ್ರಿ ಗಳಿ 

ಹ ಸೈಪಯವನ್ನು (ಮನಸ್ಸ ಕು ೩) "ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ (ನಾನು? ಇರೇ 

ಸ್ಕೈ ನವೇ ಸ! ಎನ್ನುವರು, ವಾಸನೆಗಳೆಲ್ಲ ಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊ 

ಹಾಕಿದರೆ ಆಗ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶವೇ, ಬ ಆತ್ಮನೇ ಅಲ್ಲವೇ 

ಆಗ "ನಾನು? ಎಂಬುನೊಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳಿಯದು. ಇವ 

ಗೊ 

Go 
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ಬೇರೆ ಸ್ಥಳವೇಕೆ? ಇರುವವನು ಯಾರು? ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಜಾರಿಸದೆ 

ಸುಮ ತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ (ಸ್ಥ ಳವಿಲ್ಲ. 

ಸ್ಥ ಛಬಿ? ಎನು ತ್ತಾರೆ, ಮಾಡುವುದೇನು? ” ಎಂದು ನಿವರಿಸಿರರು. 

೫ 

ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವ “ನಾನು” 

ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧುಗಳು ಬಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. 

ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಏನೋ ಮ ಸುವನರಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರು. ವ ನ ನಧ್ಯಾಹ್ನ 

ಮೂರು ಗಂಟಿಯ ನಂತರ ಮೆಲ್ಲನೆ ಶ್ರಿ ಗಳವರ ಬಳಿ ಬಂದು, "ಸಾಮಿ £! 

ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲಾ; ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಶ 

ದಲ್ಲೂ ಅವನು ಇರುತ್ತಾನೇನು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು... ಭಗವಾ ಸರು 

«ಹೋ! ಅಜೋ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನ? ಈಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವ 

ಶವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿಮಗೇ ಬಂದಿಜಿಯೋ? ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ 

ದರು, ಆಗ ಅವರು ನನಗೇ? ಎಂದು ಉತ್ತರನಿತ್ತರು. 

ಸುಷುಪ್ತಿ (ಗಾಢನಿದ್ರೆ) ಯಲ್ಲಿ " ನಾನು ಇದ್ದೇನೆಯೇ ಅಥವಾ 

ಇಲ್ಲವೇ? ' ಎಂಬ ಸಂಜೇಹ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತಜೆಯೇನು? ಎಚ್ಚರವಾದ 

ಮೇಲಲ್ಲವೇ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 

ಶವದಲ್ಲೂ ಆತ್ಮನಿದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸತ್ತ ಶರೀರ 

ಎಂಬುದಿಲ್ಲ; ಬದುಕಿರುವ ಶರೀರ ಎನ್ನುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಚಲನೆಯೇ ಇಲ್ಲದ 
ಶರೀರವನ್ನು ಸತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ; ಚಲಿಸುವ ಶರೀರವನ್ನು ಬದುಕಿಜಿ ಎನ್ನು 

ತ್ರೇವೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಶರೀರಗಳನ್ನೂ ಬದುಕಿರುವ ಶರೀರಗಳನ್ನೂ 

ಎಷ್ಟೊ € ನೋಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಎಚ್ಛೆತ್ತಮೇಲೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲವೇ 

ಇಲ್ಲ.” ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿ ರುವ. ಈ ಚರಾಚರ ಪ್ರ ಸಂಚನೆಂಬುದು 

ನಿಜವಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾವು ಎಂದರೆ ಅಹಂವೃತ್ತಿಯು ಅಡಗುವುಡೇ; 

ಹುಟ್ಟು ಎಂದರೆ ಅಹಂವೃತ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟುವುದೇ. ಇವೇ ಜನನಮರಣಗಳು. 

% 
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ಈ ಜನನಮರಣಗಳು ಕೇವಲ ಆಹಂವೃತ್ತಿಗೇ ಹೊರತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿನು? 

ಇವುಗಳಾವುವೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಹಂವ್ಸ ತ್ತಿ ಇರುವಾಗಲೂ ನೀವಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲದಿರೆ. 

ವಾಗಲೂ. ನೀನಿದ್ದೀರಿ.. ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ನೀವೇ ಹೊರತು, ನೀನ 

ಈ ನೃತ್ತಿಯಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಹುಟ್ಟುಸಾವುಗಳ ಮೋ 

ನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಅಹಂವ್ಯ ತ್ರಿಯನ್ನು ಬುಡಸಮೇತ ನಾಃ 

ಮಾಡುವುದು ಎಂದು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದೇ ಮುಕ್ತಿ; ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬನ. 

ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದೇ ಸಾಯಬೇಕು ಎಂದರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಸತ್ತಾಗ "ಅಹಂ, ಅಹಂ' 

ಎಂಬ ಅತ್ಮಸ್ಫುರಣೆಯರೂಪವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗ 

ಹುಟ್ಟುವಾತನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಸಂದೇಹಗಳೂ ತಲೆಜೋರುವುದಿಲ್ಲ' 

ಎಂದು ಭಗವಾನರು ವಿವರಿಸಿದರು. 

ನಾಕ್ಕೆ ಹ ದಿನಗಳ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಐರೋಪ್ಯ 'ಯುವ? 

ನೊಬ್ಬನು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿಹೋಗಲು ಗಂಟುಮೂಟಿಗಳನ್ನು 

ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು, ನೇದಪಾರಾಯಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಶ್ರೀಗಳವರನ್ನು ಸಮೀಪಿ? 

ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದನು... ಭಗವಾನರು ಎಂದಿನಂತೆಯೇ * ನೀನ. 

ಯಾರು? ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವನು ಯಾರು?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ 

ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರವಿತ್ತರು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಯುವಕನು, “ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 

ಭಗವಾನರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಶ್ಲೋಕ ಯಾವುದು?” ಎಂದೆ: 

ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಭಗನಾನರು “ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಿಯವೇ ” ಎಂದರು. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೂ 

ಬಿಡದೆ " ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದು?” ಎಂದು ಮುತ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನಿ 
ಸಲು ಭಗನಾನರು ಸ ಲ್ಸ ತಡೆದು " ಅಹಮಾತ್ಮಾ ಗುಡಾಶಕೇಶ» (ಅ. 10-- 

ಶ್ಲೋ. 20) ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರು. 

ಆ ಯುವಕನು ಸಂತೋಷ ಹೊಂದಿ ಭಗವಾನರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತ 

“ಸಾ ಮೀ! ಈ ಅಸತ್ಯವಾದ ನಾನು ಇದೆಯಲ್ಲಾ; ಅದು ಈಗ ಕಾರ್ನೂಂತರ 

ದಿಂದ ಪ್ರ ಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಸತ್ನವಾದ ನಾನು ಸತ, 

ವಾದ ಆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಕನಾಗುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು 

ತ್ತೇನೆ ಎಂದನು. ಭಗವಾನರು ಮುಗುಳುನೆಗುತ್ತ, “ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲ: 

ಇಷೊ ದು “ನಾನು? ಇದ್ದರಲ್ಲವೇ? ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ನಾನು. ಶಿಫಾರಸು 
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"ಮಾಡಿ ಎನ್ನು ವ ನಾನು? ಒಬ್ಬ, ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ “ನಾನು: ಎಂಬ 
ಇನ್ನೊಬ್ಬ, ಅವನ್ನು ಕೇಳುವ "ನ ವಕ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ; ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 

ಬಗೆಯ ನಾನು” ಇಲ್ಲವಲ್ಲಾ! ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ನಾನಾಗಿ ಇವೆಯಲ್ಲ! 
ಇನ್ನು ಯಾರೊಡನೆ ಹೇಳುವುದು? ಕೇಳುವವನು ಯಾರು? » ಎಂದರು. 

೬ 

ಚಿದಾಭಾಸ--ಸ್ವರೂಸ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ (333% 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ 
ಭಗವಾನರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚರ್ಚೆಗಳಿಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದು 

ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶ್ರಿ ೇಗಳವರನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ನಮ ಕತೆಯಿಂದ, & ಸಾಮಿ! 
ಮಾಯಾಪ್ರ ತಿಬಿಂಬ ಸ ಈಶ ಶ್ವರನೆ ನೇ ಸ ಕರಣ ಸ್ರತಿಜಂಬ 

ಚೀವನಾಗಿದ್ದಾ ನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ; ಇದರ ತಾತ್ಸರ್ಯ ನೇನು? ? ಎಂದೆ: 

ಕೇಳಿದನು. "ಭಗವಾ ನರು. 4 ಜಯದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತನಾದ ಚಿದ 

ನನ್ನು ಈಶ ರನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆತನೇ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ರ ಫಿ 

ನಾದಾಗ ಜೀವನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆಸ್ಚೆ? ಎಂದರು. ಆತನು “ಆದು ಸ 

: ಆದರೆ ಆ ಚಿದಾಭಾಸನೆಂದರೆ ಯಾರು? * ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದರು. 

ಭಗವಾನರು ತಾಳ್ಮೆ ಯಿಂದ “ಅದೇ! ಚಿದಾಭಾಸನೆಂದಕೆ ಚಿತ್ತ 

(ಮನಸ್ಸು ) ದಲ್ಲಿ PEN. ತೋರುವ ಅಹಂವೃತ್ತಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದಾಗಿ 

ತೋರುವ ಅಹಂ (ಸತ್ತ ) ವೃತ್ತಿಯೇ ರಜಸ್ತ ಮೋಗುಣಗಳೆ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ 

ಮೂರಾಗಿ, ಆ ಮೂರರಿಂದ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಉತ್ಪತಿ ತ್ತಿಯಾಗಿ, ಈ ಸಂಖ 

ಭೂಶಗಳೇ ಅನೇಕ ಬಗೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರ ಸಂಚವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಾ 

ಇದೇ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ನಾನು ಬರಸಿ ಥ್ರಾಂಕಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ ಸು 

ಆಕಾಶವೇ ಮೊದಲಾಗಿ ವಿವರಿಸಜೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ಚಿದಾಕಾಶ, ಬೆತ್ತಾಕಾ 

ಭೂತಾಕಾಶ ಎಂದು ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿ ನಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾ ಕೆ. ಚಿದಾಕಾ 

ವೆಂಬುದೇ ಜ್ಞಾ ನಸ ಸೈರೂಸನಾದ ಆತ್ಮ. ಅದರ ಆಭಾಸ (ಪ್ರ ತಿನ 
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ಕಾರ, ಅಂದರೆ ಅದು ಚಿತ್ತವೇ ಎಂದರ್ಥ. ಆ ಚಿತ್ತ ನೇ ಮನಸ್ಸು; ಚಿತಾ 

ಬುದ್ದಿ ನುತ್ತು ಅಹಂಕಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಸಾಡಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಅಂತಃ ರ 

ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕರಣ ಎಂದರೆ ಉಪಕರಣ (ಸಲಕರಣೆ) ಡೆ ಅರ್ಥ. 

ಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಲು, ಕೆ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯ - 

ದೂ, ಒಳಗೆ ತಂಸಮಾಡುತ್ತಿ ರುವ ಇಂದ್ರಿ ಯಗಳನ್ನು ೪೪ (| 

ಗಳೆಂದೂ ನೇ ಳುತ್ತಾಕೆ. ಈ ಅಂತಃಕರಣಗಳಿಂದ ೂಡಿದ ಚಿದಾಭಾಸನನ್ನೇೇ 
ನ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಮಸ್ತುವಾದ ಚಿದಾಕಾಶದ ಆಭಾಸರೂಹ 

ಇಶವೇ ಭೂತಾಕಾ ಶನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮನೋ 

ಸರ 1 ನನ್ನು ತರಾ? ಚಿನ್ಮ/ ಯನೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾ ರೆ. 

Fe "ಮನೆ ಏವ Kr ಹಾಂ ರಂ ಬಂಧಮೋಕ್ಷಯೋಃ ? 

ಕು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನಸ್ಸೇ ಎಷ್ಟೋ ಬಗೆಯ ಭ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು 

ಲ್ಪಿಸುತ್ತಿ ರುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಎನನನು: 

ತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದವರು ಮತ್ತೆ "ಈ ಭ್ರಾಂತಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ 

ನಿವಾರಣೆಯ ಗುವುದು ೫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಭಗವಾನರು «ಮೇಲೆ 

ಹೇಳಿರುವುದರ ಮರ್ಮವನ್ನು ವಿಚಾರದಿಂದ ಅರಿತಾಗ ಅನೇಕವು 
(ಬಹುತ್ವವು) ಐದರಲ್ಲೂ, ಆ ಐದು ಮೂರರಲ್ಲೂ, ಆ ಮೂರು ಏಕದಲ್ಲೂ 

ಲಯಹೊಂದಿ ತಾನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತಾನೆ. ತಲೆನೋವು 
ವಿ: ಔಷಧಿಯಿಂದ ಆ ತಲೆನೋವನ್ನು" ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆಗ 
ಸೀ ಸ್ಪಸ್ಥನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಶರೀಕಿನನ್ನು ನಾನು ಎಂದು 

ಅತಿಯೂ ಸಹ ಈ ತಲೆನೋವಿನ ಹಾಗೆಯೇ. ಅದಕ್ಕೆ 

ನಿಚಾರ ಎಂಬ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಆಗ ಆ ಭ್ರಾಂತಿ ನಿವಾರಣೆ 

ಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ೫ ನದು ತಿಳಿ ಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು «ಸಾಮಿ! 

ಟಂ 

ಛಿ ಲ pH FR 

ಗಜಾ ನ 8 ನಿಜ ಸ ಸಕ | ವಾಗಿರುವ ಚಿತ ತವೃಳ್ಳ ವರಿಗೆ 

ಮಾತ್ರನೇ ಹೊರತು ಅ ಅಪಕ್ತೃಚಿತ್ತ ರಿಗಲ್ಲ. ನತಹವರಿಗೆ ಜಪ, ತಪ, 

ಧಕೆ, 8 ಜ್ಞ ಣಾಯಾಮನೇ ಮೊದಲಾದ ಯೋಗಗಳು, 
ಜ್ಯೋತಿಸ್ಟೋಮವೇ ನೊದಲಾದ ಯಾಗಕರ್ಮಗಳು ಇವುಗಳ ನ್ನು 
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ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಕ ಚಿತ್ತರಾಗಿ 

ನಂತರ ನಿಚಾರಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸತ ಎರೊಸನಾಗಿರುವ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು 

ಅರಿತುಕೊಳ್ಳು ತ್ತಾರೆ, ಈ ಅನಕಚಿತ್ತರ ಪ್ರಾ ಪಂಚಿಕ ದ ಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು 

ರಾಜೇ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಮಿಥ್ಯೆ, ಮಾಯೆ ಎಂದೂ, ಅವರ ಶರೀರ 

ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು" ಬ ಶರೀರ ಅಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ 
ಬರುತ್ತ ಡೆ. ಧನ ಚಿತ್ತರಿಗಾದರೋ ಆತ ನು ನಿನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ 

ನೀನೇ. ಆಗಿರುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತ್ ಅಪಕ್ತಚಿತ್ತ ರಿಗೆ ಅನ್ನ. NA 
ಪಂಚಕೋಶಗಳನ್ನು ಯುಕ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಿಸಿ ನೇತಿ ನೇತಿ (ಇದಲ್ಲ, 

ಇದಲ್ಲ) ಎಂಬ (ಶ್ರ. ತಿ) ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು ಇವುಗಳಿಗಿಂತ 

ನಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವ ಸಾಕ್ತಿಸ ರೊಪನಾಗಿರುವವನನ್ನು ಆರಿತುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು - 

ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ PN ನಂತರೆ ಮತ್ತೆ. ಜಾ ಅನೇಕ 

ಆಭರಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೇನಲ ಚಿನ್ನ ವೇ ಹೊರತು ಚಿನ್ನ ಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಲ್ಲ ; 

ಅದರಂತೆಯೇ ಈ Leds ಸಹೆ ನಿನಗಿಂತ' ಸೀಕಿಯಲ್ಲ ಎಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತ ನ್ನು ಸತ್ರ ವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ 

ಬರುತ್ತದೆ. ನಾನಾಬಗೆಯ ಆಭರಣಗಳ. ರೂಸರಚಔೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರು 

ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಅಕ ಕೃಸಾಲಿಗನು ಅದನ್ನು “ನುನಿಸುತ್ತಾ 

ನೆಯೇ? ಅನನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತನೆ ತ್ರನೇ pe ನಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾ ನಿಯ ದಿ ಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಎತ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

ಶಂಕರಾ ಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದನ್ನೇ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ 

ಗ್ರಹಿಸದೆ ಅವರನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾ ಗ ಎಂದು ಆರೋಸಿಸುತ್ತಾ`ೆ. ಅದು 

ತಿಳಿಯದೆ ಹೇಳುವ. ಮಾತು. ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿರುವ ನಾಯಿಯ ಆಕ ತಿಯನ್ನು 

ಒಬ್ಬ ನು ಕಾಣುವಾಗ " ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ ; ಕಲ್ಲನ್ನು 

ಜ.1 ನಾಯಿ ಇಲ್ಲ” ಎಂಬ ನಾ ಣ್ಣ್ದು ಯತೆ ನಾನು? ವನು 

ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಇವೆ. "ನಾನು? ಎಂಬುವನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವು 

ಯಾವುವೂ ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಂಡಾಗ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬನು ಅಲ್ಲಿ 

ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ನಾ ಯು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾ ರಿಯಾಯಿತೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. 

ಆಡಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಅಜೀನೆಂದಕೆ ಒಬ್ಬನು ರಾಜನ ಅರಮನೆ ಯನ್ನು 
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ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ಅರಮನೆಯ ಮಹಾದ್ದಾರದ ಬಳಿಗೆ ವಿ 

ಅದರ ಎರಡು ವಶ ಗಳ್ಳ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು 

ದಿಂದಲೇ ನೋಡಿ, ಅನು ನಿಜನಾದ ನಯಿಗಳೊಳೇ ಭ್ರಮಿಸಿ ಡು 

ಆಗ ಅದೇ ದಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಧುವೊಬ್ಬ ನು ಅವನನ್ನು ನೊ 

ಕನಿಕರದಿಂದ " ಹೆದರಬೇಡ. ನನ್ನೊಡನೆ ಬಾ? ko ಅವುಗಳ py ಕ 

ಕನನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಲು ಅವು ಕೇವಲ ಕಲ್ಲಿನ 

ತ್ತಿರುವ ನಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಅರಿವಾದಾಗ ಅವನು "ಅಯ್ನೋ! ಇ! 

ಬರಿಯ ಕಲ್ಲು! ' ಎಂದು ಉದ್ಗರಿಸಿದನಂತೆ. ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ 

ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಾಣಿಸಲಿ. ಆಗ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕಾಣಿಸಲ್ಲೀ 
ಹೀಗೆಯೆ ಒಬ್ಬನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಆತ್ಮನು ಕಾಣಿಸನ. 

ಆತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಜಗತ್ತು ಕಾಣಿಸದು. ಸೆದ್ದುರುವಾದನನ 

ಆ ಸಾಥುನಿನಂತೆ. ಅವನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಜವನ್ನು ಅರಿತ ಜ್ಞಾನಿ 
ತನ್ನ ಶರೀರವೂ ತಾನಾಗಿಯೇ (ಆತ್ಮ ೈನಾಗಿಯೇ) ಕಾಣುತ್ತ ಜಿ. ದ 

ಒಂದು ವಿಷಯ; ಸ ತಿಶ್ಷಣವೂ ಮರಣವು ಸನ್ನಿ ಏತವಾಗಿರುವಂತೆ ನಮಃ 

ಕಂಡ ಹೊರತು  ಸ್ವಸ್ಯರೂಪ ೂಪ ವು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ತೆ 

ವಾಸನೆಗಳ ಸಹಿತ ಈ ಅಹಂ ಎಂಬುದು ಸಾಯಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥ 

ಹಾಗೆ ಈ ಅಹಂಕಾರ ನಿರ್ಮೂಲವಾಗಿ ನಾಶವಾದಾಗ ಆ ಸತ್ತವಾದ 

ತಾನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಸ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮಹಾಪುರುಷರು 

ಜನನಮರಣರಓತನಾದ ನಿರ್ವಾಣಪದನಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ» 
ಎಂದು ನಿಶದಪಡಿಸಿ ವಿರಮಿಸಿದರು, a 

{ 

೭ | 
13-9-47 

ನಿರಾಡಂಬರ 

ಇತ್ತೀಚೆ 3ಗೆ ಆರನಿಂದಬೋಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಬಲೆಯ ಕಲವು ಸೀಸದ ಕಡ್ಡಿ (ಪೆನ್ಸಿಲ್) ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ತಂದು 
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ಭಗವಾನರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಕುಶಲಸ್ರಶ್ಶೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ 
ಕೆ ಮಹಾಪ್ರಸ್ಥಾನ > ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಬಂಗಲೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. 

ಅವರು ಅತ್ತಹೋದನಂತರ ಭಗವಾನರು ಆ ಸೀಸದಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು 

ಅತ್ತಿತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿ ಬರೆದುನೋಡಿ ಅವುಗಳ ಹಿರಿಮೆಯ ನ್ನು ಹೊಗಳಿ 

ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈ ಕೆಗೆ ಕೊಡುತ್ತ «ಇವುಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದಿಡು, 

ಹುಷಾರು! ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸೀಸದಕಡ್ಡಿಯು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇರಬೇಕು 

ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭಾ” ಎಂದರು. ಕ ಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವು 

ಗಳನ್ನು. ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಭಗವಾನರ ಸಕ್ಕದ ಸಟ ನ ುರದ ಸಣ್ಣ 

ಸೆಟ ಗೆಯನ್ನು ಖಿ ಹುಡುಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೀಸದಕಡ್ಡಿಯನ್ನು 

ಹೊರತೆಗೆದು ಭಗವಾನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. 

ಭಗವಾನರು ಅದನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿ “ಇದು 

ಯಾಕಯಾ ! ಇದು ದೇವರಾಜ ಮೊದಲಿಯಾರದು. ನವ ಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದೇ 

ಒಂದು ಇರಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಅದನ್ನು ತಾ; ಇದನ್ನೂ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕ್ತಿ ಡು” 

ಎಂದರು. ಕೃಷ್ಣ ಸಾ ನಿಯು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟು ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 

ಆಗ ಭಗವಾನರು “ಅದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇಜೆಯೇನೋ 

ಹುಡುಕಿನೋಡಿ” ಎಂದರು. ಆಗ ಒಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 

ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಹುಡುಕಿ "ಸಿಗಲಿಲ್ಲ? ಎಂದರು. ಭಗವಾನರು “ಅಯ್ಯಯ್ಕೊ ₹1 

ಅದು ನಮ್ಮ ಸ ಸ್ನಂತದ ಸೀಸದಕಡ್ಡಿ ಯಾಯಿತಲ್ಲಾ! ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತೋ 

ಏನೋ! ಇನ್ನೂ ಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿ” ಎಂದರು. ಆಗ 

ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ದೇವರಾಜ ನೊದಲಿಯಾರ್ * ಇದೇನು ಭಗನಾನ್? 

ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ  ಸ್ವಂತಜ್ಣೇ ಅಲ್ಲವೇನು? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 

ಹ ನಗುತ್ತಲೇ “ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನೀವು 

ಕೊಟಿ ದ್ದೀರಿ, ಅನ್ರಗಳನ್ನು ಬೋಸ್ ತಂದಿದ್ದಾ ಶೆ. ಇವುಗಳಿಲ್ಲವೂ 

ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ವಸ್ತುಗಳು. ನಾವೇನಾದರೂ." ಅಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿದ್ದರೆ 

ಯಾರಾದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತಾ ಕೆ ಏಕೆಂದರೆ, 

ಸ್ತಾಮಿಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದವರೇ ಅಲ್ಲನೇ? ಆಗ ನೀವುಗಳು. "ನಾವು 

ಅಸ್ಟೂಂದು ಬೆಲೆಕೊಟ್ಟು ಭಗವಾನರಿಗೆಂದು ತಂದಿದ್ದೆನಲ್ಲಾ; ಅದನ್ನು 
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ನರು ಕಳೆದುಬಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ _ರಲ್ಲಾ! ? ಎಂದು ಬೇಸರಸಡಬಹುದು ; ಅದೆಲ್ಲವೂ 

? ನಮ್ಮ ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿ ರೂ ಬಾಧಕೆವಿಲ್ಲ. ಅದರ 

ಬೆಲೆ ಕೇನಲ ಈ r ಸ್ಯ ನ ಅದೂ ಸಹ ಕೊಡುತ ಎಲ್ಲಿಯೋ 

ದು | ಸ ಚಡದ್ದಾಯಿತು... ಲೂ ಸೀಸದಕಡ್ಡಿ ಗಳ ತ್ 

ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನಾ ದೆಕೋ ಏನಾಯಿತೆಂದು 

ಯಾರೂ ೀಳುವವರಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅಕ್ಕೈ ೇ£ ಕೊಡಿ ಎಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳು '_ೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರು 
ಉನಯೋಗಿಸುವಂತಹುರು. ಇವುಗಳು ನಮಗೇಕೆ? ನಾನೇನಾದರೂ 

ಲ ರೆಮ ಹೊಡ್ಡದೊಡ್ಡ ಸರೀಕ್ಷೆಗಳೆನ್ನು ಪಾಸು ಮಾಡಬೇಕೇನು? 

ಆ ಇದೆರೊ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕೇನು ? ನಮ್ಮ 

ದು ಸಾಕು” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಕೊನೆಗೂ ಆ ಹಳೆಯ ಸೀಸದಕಡ್ಲಿ 

ಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಸಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡರು. 

ಕೆಲವು ಕಾಲದ ಹಂಡೆ ಇಂತಹುಜೀ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಡೆಯಿತು. 

ಶ್ರ್ರೀಮಂತರೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಟ್ಟಲು, ಅದನ್ನಿ ಡುವ ಬಟ್ಟ ಲು ತಟ್ಟಿ ಕೆ 

(Saucer) ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಜೆ, ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಆಶ್ರಮದ ಕಛೇರಿಯ 

ಆಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಪ್ಪಿ "ಸೆ ಸಣೆದು ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತ “ ಭಗವಾನರು ಬಿಸಿ 

ಪಾನೀಯನನ್ನೇನಾ ದರೂ ಕುನಯಬೇಕಾದಾಗ ದಯಮಾಡಿ ಇವುಗಳನ್ನು 

ತ. ಬೇಕೆಂದು ನಿನೆಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ರೆ ತ್ರೇನೆ* ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ 

ದರು. 11 ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡು ನೋಡಿ, po 

ಕಕನ ನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ರು. ಆಗಂತುಕರು ಹೊರಟುಹೋದನಂತರ 

EN ಅವುಗಳನ್ನು "ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಹೋದಾಗ 

ಭಗವಾನರು ಆತನನ್ನು ತಡೆದು « ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ? 
ಆಶ್ರಮದ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ತಿಳಿಸು ಎಂದರು. ಆಗ 
ವಲ್ಲಿದ ಭತ ಶೊ ಅನ್ಲದ್ರ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು " ಭಗವಾನರ ಉಸಯೋಗಕ್ಕೆಂದಲ್ಲವೇ ಇವುಗಳನ್ನು 
she ೨? ಎಂದೆರು. ಭಗವಾನರು, “ ಸರಿಹೋಯಿತು ! ಇವು 
£ನುಂತರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು. ನಮಗೇಕೆ? ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದರೆ 

p dl 

) : 
ಟ್ 

( 



ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದೇ ಬಟ್ಟಲು, ತಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚಮಜೆಗಳಿಲ್ಲವೇನು? ಅವು 
ಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇವು ನಮಗೇಕೆ?» ಎಂದು ಹೇಳಿ 
ಆ ಪರಿಚಾರಕನತ್ತ ನೋಡಿ, “ ನೋಡು, ನಾಳೆಯಿಂದ ನಮ, ಸಂತ 

ಬಟ್ಟ ಲನ್ಷ್ಮೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿಡು? ಎಂದರು. 
ಆಗ ಆ ಭಕ್ಕರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ “ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಟ್ಟಲೇ! ಅದು 

ವ ಬ 
ಯಾವುದು? * ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. 

ಭಗವಾನರು “ಅದೇ? ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಚಿಪು ಎಗಳೆ ಮೇಲಿನ ನಾರು 

ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೆರುಗು ಬರುವಂತೆ ನಯಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು 

ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟಲುಗಳೂ ಮತ್ತು ಚಮಜೆಗಳೂ. 

ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಅವುಗಳು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಇವು 

ಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಎತ್ತಿಡಬೇಕೆಂದು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸು” ಎಂದರು. 

ಆಗ ಆ ಭಕ್ತರು “ಇವು ಮಾತ್ರ ಭಗವಾನರದು ಅಲ್ಲವೇನು?” ಎಂದು 
ಕೇಳಿದರು. ಭಗವಾನರು ನಗುತ್ತ “ಅದು ಸರಿ, ಆದರೆ ಈ ಆಡಂಬರನೆಲ್ಲ 
ನಮಗೇಕೆ ಹೇಳಿ! ಅವು ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು. ಅಜಾಗ್ರತೆ 

ಯಿಂದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 

ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ 

ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಸಾ ಮಿಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವೇನು? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ! ಯಾರಾ 

ದರೂ, " ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಅಲ್ಲವೇ, ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡರೇನು? ? ಎಂದು 

ಭಾವಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಆಗ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿ ವೋ, " ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಇವು 
ಗಳನ್ನು ಬೇರಣರಿಗೋ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲಾ! > ಎಂದು ಅದನ್ನಿತ್ತ ವರು 

ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಏಕೆ? ನಮ್ಮ ಸ ಂತ ಬಟಿ,ಲು 

ಗಳನ್ನಾದರೋ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೂ ಸರಿ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ 

ಸರಿ, ಏನೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಬೇಸರವಿಲ್ಲ? ಎಂದು ಹೇಳಿ 

ಆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು 

ಹೊರಕ್ಕೆ ತೆಗೆಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿದರು. 
ಸುಮಾರು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು 
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ತನ್ಮು ಊರಿನಿಂದ ಭಗವಾನರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಏಡಿಯನ್ನು 

ಹಾಕಿದ ಊರುಗೋಲೊಂದನ್ನು ತಂದು ಭಗವಾನರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. 

ಭಗವಾನರು ಅದನ್ನು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿನೋಡಿ “ಭೇಷ್! ಬಹಳ 

ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ” ಎನ್ನುತ್ತ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೇ 
ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಅವರು “ಅಯ್ಯೋ! ಭಗವಾನರು ಸ್ತೀಕರಿಸ 

ಲೆಂದು ಇದನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇನೆ, ಭಗವಾನರೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು? ಎಂದು 

ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಭಗವಾನರು “ಸರಿಹೋಯಿತು. ಬೆಳ್ಳಿ ಹಿಡಿ ಇರುವ 

ಶೀವಿಯ ಊರುಗೋಲನ್ನು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಸಯೋಗಿಸಬೇಕೇ 
ಹೊರತು ಅದು ನನ್ನಂತಹನರಿಗೇಕೆ? ಅಜೋ ನೋಡಿ! “ನನ್ನ ಸ್ವಂತ 

ಊರುಗೋಲು! ಅದು ಸಾಕು? ಎಂದು ಉತ್ತರನಿತ್ತರು. 

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು, “ಆದು ಹಾಳಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ 
ಬಹುದಲ್ಲಾ? * ಎಂದರು. ಭಗವಾನರು “ ಈ ಆಡಂಬರಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೇಕೆ? 
ಒಂದು ಮರದ ಕೋಲನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಊರುಗೋಲು ಸಿದ್ದ, 

ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂರನೆಯ ಕಾಲು. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಎಂಬ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ 

ಈ ಊರುಗೋಲು ಕಟ್ಟಿಗೆಯೇ ಸಹಾಯ. ಬಿಟ್ಟ ಕೈದ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ ಮರಗಳ 
ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಯಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಊರುಗೋಲುಗಳನ್ನು 

ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಿಡಿಗಾಸೂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು 

ಎಸ್ಟೋ ಮಂದಿ ಶೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋದರು.  ನನುಗೆ ಅವು ಸ್ವಂತದ್ದು ಕ 

ಈ ಆಡಂಬರಗಳಿಲ್ಲ ನಮಗೇಕೆ? ನಾವೇನು ಉದ್ಲೋಗ ಮಾಡಬೇಕೇನು? 

ನನುಗೆ ಅದು ಸಾಕು» ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಊರುಗೋಲನ್ನು ಅನರಿಗೇ 

ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದರು. 

ಭಗವಾನರು ನಿರಾಡಂಬರದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಜಿ ಬೇಕೆ ಯಾವುದನ್ನೂ 

ಉಸಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಸು ಖರ್ಚಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ 
ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚಿಕೆ. 



೮ 

14-9-47 

ಮಾತೆಯ ಪ್ರಸಾದ 

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಿರಂಜನಾನಂದ ಸ್ನಾಮಿಗಳು ಮಧುರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ 

ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಈ ಆಶ ಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ 

ಎತ್ತೊಂದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಕ «ಬಸವ? 

ಸಾಮಕರಣ 'ಮಾಡಿ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ 

ಸಾಂಬಶಿವಯ್ಮರೊಡನೆ ಅದರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ 

ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಪಟ್ಟಿ ಕೈಶಾಲೊಂದನ್ನೂ, ವಿಭೂತಿ ಕುಂಕುಮವೇ ಮೊದಲಾದ 

ಪ್ರಸಾದಗಳ ಸ ಸಮೇತ ಅಯ ರೊಡನೆ ಆಶ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರು. 

ಸ್ವತಂತ್ರ NE ದಿನನಾದ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಜಸ ದಣಿ 

ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿಮಿತ್ತ ಭಗವಾನರು ಇಡೀ ಹಗಲನ್ನು ಜೂಬಿಲಿ ಸಭಾಂಗಣ 

ದಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾ 1 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ 

ಭಗವಾನರು ವಿರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆಗೆ ಡೊಡ್ಡ ತಟ್ಟಿ ಯೊಂದರಲ್ಲಿ 
ಕಾಲು, ಕುಂಕುಮ, ವಿಭೂತಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರ BN ಸಮೇತ 

ಸಾಂಬಶಿನಯ್ಯರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರ ಹಿಂದೆಯೇ ಬದ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ 

ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಣರು "ನ ಕರ್ಮ ಣಾ ನ ಪ್ರಜಯಾ ಧನೇನ...” ತೊಡರು `ನ 

ಮಂತ್ರ "ಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿದರು. ಸಾಸೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಾನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಎದ್ದು 

ಇಂಕೆವು. ಹ ಭಗವಾನರು ನನ್ನೆಡೆ ನೋಡಿ, * ಇಲ್ಲಿನ ಎತ್ತೊಂದನ್ನು 

ನೀನಾಶ್ಸಿ ಜೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು, ಗೊತ್ತೇನು? ” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 

ಇನು “ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಳುಹಿಸಿಕೊಟ ಸ ದಿನ ಅದನ್ನು ಅರಿಸಿನ, 

ಕುಂಕುಮನೇ ಮೊದಲಾದ ಮಂಗಳದ್ರವ, ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು 

ಗೋಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಸಮಾಚಾರ ' ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ * 

ಎಂಡೆ, 

ಅವರು ತಂದ ತಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಭಗವಾನರು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ 

ನಿಭೂತಿ ಮತ್ತು ಕುಂಸುಮಗಳನ್ನು ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ, "ಇದೋ! ಇದು 
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ಮಾತೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಸಾದ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅನರ 

ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಶಿವಯ್ಯೈರ್ ಆ ಶಾಲನ್ನು ಭಗವಾನರ 
ಫಾದಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಸಿದರು. ಕೂಡಲೆ ಭಗವಾನರು ಭಕ್ತಿಭರಿತರಾಗಿ ಸಾದರ 
ದಿಂದ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೆ ಕೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಸೌಚಾರಕನು ಅದನ್ನು 

ಚ ತೆಗೆದನು ಅವರೆ ಸುಖಾಸನದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹರಡಿದರು. 
ಭಗವಾನರು ಆ ಶಾಲಿಕ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಲೆ? ಗಳನ್ನು ಮ್ಳ ದುವಾಗಿ ಆಡಿಸುತ್ತ 

ನನ್ನೆ ಜೆಗೆ ತಿರುಗಿ, “ಮಾತೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಇದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ದ್ಹಾಳೆ, 

ಮಾತೆಯ ಪ್ರಸಾದ * ಎನ್ನುತ್ತ ಮುಂದೇನೂ ಮಾತನಾಡಲಾ ಗಡೆ" ನತ 

ವಾಗಿಬಿಟ್ಟರು. ಣ್ಣು ಗಳು: ಅನುರನಾಸ್ಯ ದಿಂದ ತೊಯ್ದು ಸ್ಸಿಗ್ಗ ವಾದುವು. 

ಅನರ ಶರೀರವೂ ಸ್ಥಿ ರನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿತ ಈದ ಶ್ಯವನ್ನು” ಜಾ ಇಡೀ 

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತಿ ತಿಯು ಜಗ ಸಿರುವಂತೆ ತೋರಿತು. ಷು ನಾನು 
ಸುತ್ತ ಲೂ ತರೆಗಿ ನೋಡಲು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಗಳೂ ತುಂಬಿಬಂದಿವೆ 

ಭಗವಾನರು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ತಿರುಚ್ಚುಳಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ 
ಬ್ಬರು ಅವರಮೇಲೆ ಕೋಮಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಲು ಸವರು ಭೂನಿನಾಥೇಶ ರ 

ವಾಲಯಕ್ಕ ಓಡಿ ಬಂದು ಮಾತೆ ಸಹಾಯಾಂಬಾ ದೇನಿಯ ಮುಂದೆ 

ಭಿ ಕು ಕಣ್ಣಿ ರು ಸುರಿಸಿದರಂತೆ. ಆಗ ಮಾತೆ ಅವರನ್ನು ಯಾವ 

ರೀತಿ ಸೆಂತೆ ಸಿದಕೋ. ಮತ್ತು ಏನು ಭರವಸೆಯ 5 ತ್ತಳೋ ಬ್ರ ಅವರಿಗೆ 

ಮಾತ್ರನೇ ಗೊತ್ತು. ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ವೈದ್ನರು ಭಗವಾನರ 
ಭಟ ಕುಟ್ಟ ದಕ್ಕಿ ಯೆ ಅನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಯೆಡೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯವನ್ನು 

ಕೊಟ್ಟಾ ಗಆಶ ಶ್ರಮವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಾನರ. ಅದರಂತೆ ಅನುಸರಿಸ ಸೆಜೀಕೆಂದು 

ಮನವಿಮಾಡರು ಭಗವಾನರು a ಆಶ್ರಮನಾಸಿಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಕುಟ್ಟಿದ 

ಅಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನವನ್ನೇ ಬಡಿಸಬಲ್ಲಿಕೋ? * ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ 

ಅವರುಗಳು * ಆದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಭಗವಾನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ಪ ಲ್ಸ 

ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ; ಇದಕ್ಕೆ ಭಗವಾನರು ಸಮ ತಿಸಬೇಕು? ಎಂದು 

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಭಗವಾನರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಬಿಕೊಳ್ಳ ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಭಕ್ಕರು 

« ಮಾತೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೈ ನೇದ್ಯಕ್ಕೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅನ್ನವನ್ನು 

ಬ 

ದೇ 
ಸು 
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ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಟಿದ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು 

ಮಾತೆಯ ಪ್ರಸಾದರೂಪವಾಗಿಯಾದರೂ ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಸೀಕರಿಸ 

ಬೇಕು” ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಆಗ ಭಕ್ತಸರಾಧೀನರಾದ ಭಗವಾನರು 

ಮಣಿದು « ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ. ಅದು ಮಾತೆಯ ಪ್ರಸಾದವಾದ 

ಕಾರಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ತ್ಲೇನೆ” ಎಂದು ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಮಾತೆಯ 

ಪ್ರಸಾದವಾದ ದಲಆ ಅನ್ನ ನನ್ನು ಭಗವಾನರಿಗೆ ಬಡಿಸಿ ಉಳ ದುದನ್ನು ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ 

ಕುಳಿಶವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪಸ್ತಲ್ಪ ಬಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಕಳೆದ ಜೀಸಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಸಾ ವಿನಿ ಅಯ್ಯರ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ 

ಆಯಿತು. ಆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅವರು ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇತ್ತರು. 

ಅಂದಿನ ಊಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಎಲೆಯ ಮೇಲೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಅರಳಿನಂತಹ ಮದು 

ವಾದ ಬಿಳಿಯ ಸಣ ನಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ; ; ಭಗವಾನರ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒರಟಾದ 

ಕಂದುಬಣ್ಣ ದದನ ತ್ಸ ಅನ್ನ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಯ್ಯರ್ ಹ ಸರಿಚಾರಕರನ್ನು 

॥ ಇದೇನು? ಗ ನರಿಗೆ ಈ ಕಂಥುಬಣ್ಣ ದ ದಪ್ಪ ಅನ್ನ ವನ್ನು ಬಡಿಸಿದ 

ರಲ್ಲಾ! » ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಭಗವ ಇನರು ಮಗಳು ನಗುತ್ತ. « ಅಪ್ಪಾ! 

ಇದು. ಮಾತೆಯ ಪ ಪ್ರಸಾದ. ಇದೇನಾಗಿದೆ? ಮಾತೆಯ ನೆನ ವೇದ್ಯಕೈಂದು 

ಇದನ್ನು ಪ್ರತ್ತೆ ಈ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ? ಎನ್ನು ತ್ರ ಮೇಲಿನ ವಿನರ 

ನೆಲ್ಲನನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿ “ಆಕೆಯ ಪ್ರ ಸಾದನಾ ದ ಕಾರಣ ನ ತಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸ ಸಮ್ಮ; ತಿ 

ಸಿಜೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. 

“ದೇವಸ್ಥಾನ ನ ಯಾವುದು? ದೇವರು ಯಾರು? ಪ ಪ್ರ ಸಾದವೆಂದರೇನು? 

ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀರಿದ ಅತೀತ ಸಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟ ಬಿಟ ದ್ದೇನೆ ಬ. 

ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಭಗವಾನರ ಈ ವರ್ತನೆ ಮ ಪಾಠ 

ನಲ್ಲನೇ? 



೯ 

16-9-47 
ಚಿತ್ತ ಶಾಂತಿಯೇ ನೋಕ್ಷ 

ನೊಸ್ಸೈ ಅಂಥ ಫಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಗಂಡನೊಡನೆ ಭಗವಾನರ 

ಬಳೆ ಬಂದು € ಸ್ವಾಮೀ! ! ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ವೇದಾಂತಶ್ರ ಶ್ರವಣವನ್ನೂ 
ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿ ರುತ್ತೇನೆ. 
ಧ್ಯಾನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ Re ಬಾರಿ ಮುಗಿ ere ಕಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲೂ 

ಸಹ ನೀರು ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಏನೂ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. 

ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? » ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಳು. ಭಗವಾನರು ಮುಗುಳು 

ನಗುತ್ತ " ಆನಂದವೆಂಬುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದೇ ಹೊರತು ಒಂದು 

ಬಾರಿ ತೋರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಮಾಯವಾಗುವಂತಹುದು ಅಲ್ಲವಲ್ಲಾ! 

ಹೀಗೆ ಬಂದುಹೋಗುನುದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ನವ ಮ್ಮ ಮನಸಿ ಸ್ಸಿನ ಕಲ ನಯೀ. 

ಅವುಗಳನ್ನು. ಲಕ್ಷಾನೇ ಮಾಡಬಾರದು” ನಂದರು. ಅಡಕಿ ಆಕೆ 
(ಃ ಭಾವಸರವಶತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಆ ಆನಂದಾನುಭವ ಬಾ 

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೀ ಅನುಭವ ಬೇಕು ಎಂದೇ ಆಸೆಯಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು 
ಉತ್ತರನಿತ್ತರು. 

ಭಗವಾನರು “ ಆ ಆನಂದವಿರುವಾಗಲೂ ನೀನು ಇದ್ದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲದಿರು 

ನಾಗಲೂ ನೀನಿರುವೆ ಎಂದು ನೀನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೆ, ಅಲ್ಲನೇನು? 

ಟಿ ನ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ಇವು ಯಾವುವೂ ಏನ್ನ 
ಲಕ್ಷ ಖೀ ಬರುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದರು. ಆಗ ಮತೊ ಇಬ್ಬರು * ಅದಕ್ಕೆ ನನಾ 

ದರೂ ಒಂದು ಸಟ್ಟು ಕ್ಟ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಲ್ಲವೆ? » ಎಂದರು. “ಪ ರ್ರತ್ತೆ ತಗ 

ಒಂದು ಇದ್ದರಲ್ಲವೇ ಸಟ್ಟು ಸಿಗಲು? ಎಲ್ಲವೂ ತಾನೇ ಆಯಿತಲ್ಲಾ | ಆದುದ 

ರಿಂದ ಹ! ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳು ವವರು ಯಾರು? ಯಾವುದನ್ನು ನಟ್ಟು 

ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? » ನಂದ ಭಗವಾನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು, ಯಾರೂ 

ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಾನರು ತಮ್ಮ ಕ ಸಾದೃ ಹ ಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೀರಿ 

"ಹ್ಞೂಂ! ವಾಸನೆಗಳ 
ಕಚ 

ವಾಸನೆಗಳು ಆಷ್ಟು ಪ್ರ ಪ್ರಬಲ; ಏನು ಸಡುವುದು! ೫ ಎಂದರು. 

[es 

3 

ಲ್ಲ 
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` ಇಷ ರಲ್ಲಿ ಆಗತಾನೆ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಯುನಕನೊಬ್ಬನು ಸಣ 
ಣಾ 

ಚೀಟಿಯೊಂದನ್ನು ಬರೆದು ಶ್ರೀಗಳವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನು. ಅನರು ಅದನ್ನು 

ಓದಿ ನೋಡಿ ಹತ್ತಿ ರವಿದ್ದವಕೊಡನೆ “ ಇಲ್ಲಿ PN ಚಿತ್ತ ಶಾಂತಿಯೇ ನೋಕ್ಷ 

ಅಲ್ಲವೆ? ಎಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರಆ ಪ್ರಶ್ಲಿಯೆಲ್ಲೀ ಆಡಗಿದೆ, 

ಇನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಏನಿಜಿ? ಚಿತ್ತ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು 

ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲನೇ? ” ಎಂದರು. ಆಗ 
ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆ ಯನಕನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ತ ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದು 

ಗೊತ್ತು, ಅಲ್ಲವೇ? ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 

ಆ ಯುವಕನು 4 ಮನಸ ತ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು. ಭಗವಾನರು 

« ಸರಿ, ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ "ಎಭಿಸುವುದನ್ನೇ. ಮೋಕ್ಷ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ 

ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೀ ತಿಳಿಯುತ್ತಿ ಜಿಯಲ್ಲಾ; ಇನ್ನೇನು?” ಎಂದರು. ಆಗ 

ಆ ge ಆಆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲವು ಬಾರಿ an ಇರುವುದಲ್ಲಾ! 

ಆ ಚಿತ್ತಚಾಂಚಲ್ಯವು ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?” ಎಂದು ಪ್ರ N ಸಿ 

ದನು. “ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿ ಗೆ ಈ ಚಂಚಲತೆ? ಹೀಗೆ ನ ಪ್ರ ಶ್ಲ ಸುತಿ ್ರಿರುಸವನು 

ಯಾರು?” ಎಂದು ಭಗನಾನರು ಕೇಳಲು, ಆತನು « “ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿ ಗೇ; 

ಪ್ರಶ್ನ ಸುತ್ತಿ ರುವವನೂ ನಾನೇ” ಎಂದನು. 

ಆಗ ಭಗವಾನರು. 4 ಓ ಅಡೋ ಸಮಾಜಾರ! ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು 

ಎಂಬುವವನೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾ ನಲ್ಲನೇ? ಆಗಾಗ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀನು ಅನುಭವಿ 

ಸುತ್ತಿ ಸವಸ ಶಾಂತಿ ಎಂಬುದೂ ಇದೆ ಎಂಡು ನೀನು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಳ್ಳ ದಿರಲು 

ಸಾದ ವಿಲ್ಲ. ಆಸೆಗಳೂ ಸೆಹ ಮನಸಿ ನದೇ. ಯಾವ ಆಸೆಗಳೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆಗ ಮನಸ್ಸಿನ ತು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೊರಟುಹೋಗು 

ತ್ಲಥೆ. ಚಂಚಲತೆ: ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶಾಂತಿಯೇ ಇರುವುದು. 

ಹೀಗಿರುವುದನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬೇಕೆ ಪ ಯತ್ನ ವೇನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಸೆಗಳು 

ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊ ವುದಕ್ಕೇ ಎ ಸ್ರ pa ವೂ. 
ನಿಷಯವಸ್ಮುಗಳೆ 

ಕಾರಣದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿ ಗೆ ಮ ಉಂಟಾದಾ ಗಳೆಲ್ಲ, ಆಯಾ ನಿಷಯನಸ್ತು 

ಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸ ನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 
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ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಉಳಿಯುವುದು ಕೇವಲ ಶಾಂತಿಯೊಂದೇ.  ಅಜೀ ಆತ್ಮ 

ಅದೇ ನೋಕ್ಷ, ಅದೇ ನಾನು” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. 

ಯತೋ ಯತೋ ನಿಶ್ಚರತಿ ಮನಶ್ಚಂಚಲನಸ್ಥಿ ರಮ್ | 

ತತಸ್ತ ತೋ ನಿಯಮೈ $ತೆದಾತ್ಮನ್ಯೇವ ವಶಂ ನಯೇತ್ ॥ 

(ಗೀ-ಅ-6-ಶ್ಲೋ. 2 

ತಾತ್ಸರ್ಯ : ಚಂಚಲವೂ, ಅಸ್ಥಿರವೂ ಆದ ಮನಸ್ಸು ಯಾನ ಯಾವ 

ವಿಷಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದೋ ಆಯಾ 

ನಿಷಯದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ 

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

೧೦ 

20-9-4: 

ಅರುಣಾಚಲ 

ನಾಲ್ಕೆ ದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಿ ಗಿರಿಪ್ರ ದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಲವ 

ಮಂದಿ ಭಕ್ತ ಕೆ ನನ ನ್ನೂ ಜತೆಗೆ ಕರೆದಾ ನ ಜೆ ಭಗವಾನರ ಅನುಮಃ 
ಪಡೆದು ಅವ ಪಕೊಡನೆ ಹೊರಟಿ, ಅಡಿ ಅಣ್ಣಾಮಲೆಯನ್ನು ನಾವು ತಲುಪುನ 

ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆಯು ಶುರುವಾಗಲು ರಸ್ತೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ 
ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆವು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ 
ಸಾಧುವಿನೊಡನೆ ನಾನು “ಈ ಮಠವು ಯಾರದು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. 

ಆತನು “ಮಾಣಿಕ್ಕವಾಚಕರದು” ಎಂದು ಉತ್ತರನಿತ್ತನು. "ಇದು ಇಲ್ಲಿ 

ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾ ಸಿಸಲ್ಬ ಬತು?? A ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ 

ಆತನು ಯಾನುಜೋ ಒಂದು ಕಳೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಅದು ನನಗೆ 

ಅಷ್ಟ್ರೇನೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಭಗವಾನರಿಗೆ ಇದನ್ನು 
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ಅರುಣಾಚಲ 

ಮನನಿಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ 83 
ಮಾತಿಗೆ ತಳೆದೂಗುತ್ತ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದ. 

ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಶ್ರೀಗಳವರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳು 
ತ್ಲಿರುನಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನೈ ವರ್ತಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾದ 

ಕಾಳೀಶ ರ ಮಾಹಾತ ದಲ್ಲಿನ ಸುಂದರಮೂರ್ತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತ 

ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಸುಂದರಫೆಶೊರ್ತಿಗಳು ಕಾ ಇಳೀಶ್ವ ರದೇವಾ ಲಯವನ್ನು ್ರನೇಶಿಸು 

ವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರಿಗೇ ಇದ್ದ ಗಜಪುಷ್ಯರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾ ನಮಾಡುವುದಕ್ಕೆಂದು 

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಏಳುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾ ನವೇ ಅದೃಶ್ಯ 

ನಾಗುವುದೂ, ಅದನ್ನು ಕಂಡು ನ, “ ಮೊದಲು ನಿನ್ನೆ ಬಳಿಸಾರಿ ನಿನ್ನನ್ನು 

ಸೇವಿಸದ ಕಾರಣ ಧಃ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಡೊರಕಿತೇನು? ೧೫ ಎಂಬರ್ಥ ಬರುವ 

ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದಾ ಗ ಮರಳಿ ದೇವಸ್ಥಾ ನವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು 

ಸನಕಾದಿ ಸಥಾಭಾಗದವರೆಗೆ ಓದಿ, ಭಗವಾನರು ನನ್ನೊಡನೆ « ಅವರಿಗೆ 

(ಸುಂದರಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ) ಮೊದಲು ಎಲ್ಲವೂ ಟಮ ತೋರಿ ನಂತರ 

ಜ್ಲೋತಿರ್ಮಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿತಂತೆ ? ಎಂದರು. 

ಆಗೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು "ಈ ಅರುಣಾಚಲವನ್ನೂ ಜ್ಯೋತಿಸ ರೂಪವೇ 

ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ. ಕಲ್ಲವೇ? ? ಎಂದು ಪ ಸ್ರಶ್ಚಿ ಸಿದರು. ಡಹ «ಹೌದು, 

ಈ ಭೌತಿಕ ಕಣ್ಣು ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕೆಯರೂನ ನೇ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗಿ 
ಇದು ಜ್ಕೋತಿಸ ರೊಪ ನಮೇ » ಮದಕ: ಇದೇ ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ 

ನಾನು “ ಅಡಿ ಅಣ್ಣಾ ರೆಯ ಮಾಣಿಕ್ನವಾಚಕರ ಮಠ ದು ಬಡು 

ಮಠನಿದೆಯಲ್ಲವೇ, 'ಅಡಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಬರಲು ಏನು ಕಾರಣ? * ಎಂದು 

ಕೇಳಿದೆನು. ಭರ್ «ಅದೇ! ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಚಕರು ಅನೇಕ ತೀರ್ಥ 

ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದರಂತೆ. ಆಗ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 

ನೆಲೆಸಿ ಅರುಣಾಚಲ ಶಿಖರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತ " ಶಿರುವೆಣ್ಬಾಮೈ? (ಇದು 

ಅರುಣಾಚಲೇಶ ರನ ಸಕ್ಕಿಧಿ ದಧ ಧಿಯಲ್ಲಿ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಸುಪ ಸ್ರಭಾತ 

ಗೀತೆ) ಹಾಡುಗಳನ್ನೂ "ಅಮಾ ನೇ ' (ಇದು ಚೆಂಡಾಟಿದ ಹಾಡು) ನಿನ್ನು ವ 

ಹಾಡುಗಳನ್ನೂ ಹಾಡುತ, ಜಃ ಆ ಮಠವನ್ನು ಅದೇ ಸ ಆದಲ್ಲಿ 

ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆ ತರುವೆಣ್ಸಾಜ ನಲ್ಲ 

ಖಿ 
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ಕೆಲನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಂಡಾಳ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 
ನನ್ನು ps ಮೂವತ್ತು ಹಾಡುಗಳನ್ನು (ತಿರುವೆಂಬಾವೈ ಸ ಕಾಜಿ 

ದ್ದಾ ಕ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುರುಗನಾರೂ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು 

ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ ಎಂದರು. 

4 ಈ ಗಿರಿಗೆ " ಅಣ್ಣಾ ಮತೆ? ಎಂಬ ಹೆಸರೇಕೆ ಬಂತು?” ಎಂದು 

ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. 'ಬೆಗವಾನರು “ಬಹೆ ಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಗಳಿಗೆ ಅಂದದ 

(ನಿಲುಕದ) ಮಲೆ (ಬೆಟ್ಟಿ )ಯೇ ಅಣ್ಣಾಮಲೆ, ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಕು ಮತ್ತು 

ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಲುಕದ್ದು ; *"ಅವಾಜ್ಯನಸಗೋಚರ ಎಂದರ್ಥ. ಅಂದದ 

(ನಿಲುಕದ) ಮರೆ- 'ಶಿಣ್ಣಾ ಮಲೆ. . ಆ ಹೆಸರಿನ ಕಾರಣ ಅದೇ? ಎಂದು: 

ಉತ್ತರವಿತ್ತರು. ಆ ಭಕ್ತ ರು «ಆದರೆ ಈ ಗಿರಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪನಿದೆಯಲ್ಲಾ? * 

ಎಂದರು. ಭಗವಾನರು “ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣುಗಳ ಎದುರು ಗೋಚರಿಸಿದಾಗ 
ಅದು ಒಂದೇ ಜ್ಞೋತಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಆವರಿಸಿ ನಿಂತಿರುವಂತೆ 

ಕಂಡಿತು. ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಂಡಿದ್ದು ನಂತರ ಅಲ್ಲವೇ? ಇದು ಈಶ ಶರನ 
ಸ್ಥೂಲರೂಪ ; eA ೇತಿಸ ರೂಪ" ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ರೂಪ; ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುರಿದ 

ಸ್ವರೂಪ ಯಾನುಡೋ ಅದೇ ಜಾಜ್ ರೂಪ, ಸೂಕ್ಷ ನೆಂದರೆ 

ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ತೇಜಸ್ಸೇ ? ಎಂದು ಉತ್ತರವಿತ್ತ ತೆ ಆಗ 
ಆ ಭಕ್ತರು “ ಸುಂದರಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣಿಸಿತೇನು ? 9೫ ಎಂದು 

ಕೇಳಿದರು. ಭಗವಾನರು “ಹೌದು; ಮೊದಲು ಜಲಮಯವಾಗಿಯೂ, 

ನಂತರ ಜ್ಲೋತಿರ್ವಯವಾಗಿಯೂ ತೋರಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಭೌತಿಕ ನೇತ್ರ 

ಗಳಿಗೆ ಜೀವಸ್ಥಾ ನವಾಗಿಯೂ ಕಂಡಿತು. ಮಹಾಪುರುಷರು ಪ ಪ್ರ ತಿಯೊಂಡೆನ್ನೂ 

ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತರ್ದ ಸ್ಕಿ ಯಿಂದಲೇ ನೋಡುವುದು. ದ 

ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಜೊ ಸರ್ನೇಯವಾಗಿಯೂ, ಬ್ರಹ್ಮಮಯವಾಗಿಯೂ 

ಕಾಣುವುದು * ಎಂದರು. ನಾನು MN ಅರುಣಾಚಲದ 

ಲಿಂಗೋದ್ಭವನನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಸದ್ಯನನ್ನೂ ಬರೆದಿರಬೇಕಲ್ಲವೇ ? ೫. 

ಎಂದೆ. ಭಗವಾನರು * ಹೌದು, ನಿಶ್ರಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ 

ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬರೆಡೆ. ಬಹುಶಃ 

ಅದನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬರೆಜಿನೋ ಏನೋ! » ಎಂದರು. ನಾನು, 
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ಹೌದು. ಧನುರ್ಮಾಸೆದಲ್ಲಿ ಆದಾ ನಕ್ಷತ ದ ದಿನದಂದು ಲಿಂಗೋದವ 

ವಾಯಿತೆಂದೂ, ಆ ಲಿಂಗದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ದರ್ಶನವಿತ್ತ ಈಶ ರನ್ನು 

ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮೊದಲಾದ ದೇವತೆಗಳು ಸೇವಿಸಿದ ದಿನಕೆ ಪ 

ಹಂತಿ ್ರಿಯೆಂೂ, ಅದು ಕುಂಭಮಾಸದಲ್ಲಿಂದೂ, ನೀವು ಆ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ 

ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಕೃ ತಿ ತ್ಲಿಕೋತ್ಸ ನದ ಸಂದರ್ಭ 

ವೇನು? 9» ಎಂದಿ. | 

ಭಗವಾನರು “ಅಡೇ? ಬ್ರ ಹ್ಮನೂ ವಿಷ್ಣು ವೂ ತಾನೇ ದೊಡ್ಡವನು, 

ತಾನೇ ದೊಡ ವನು ; ಎಂದು ವಾದಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ 

ಕೃ ತ್ರ ತಿ ಕಾನಕ್ಷತ ದ ದಿನ ಬ್ರಹ ಒನಿಷ್ಣುಗಳ ಎದುರು ಆ ಜ್ಯೊ (ತಿಸ್ತಂಭವು 

ಲದರ್ಜವಗಿತಂತೆ. ಆಭರಣದ ಅದರ ಗುರುತಾಗಿ ಅದೇ ತ ಕೃತಿ ಕಾ 

ನಕ್ಷತ್ರ ದಂಜೆಃ ದೀಪೋತ್ಸ ವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಷ್ಠು ಗಳಿಬ್ಬ ರೂ 

ಈ ಸ್ಥಂಭ ದಳದಿ, ಅಂತ ನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟು ಮೇಲ, 

ಕೆಳಗೆ ಎಷು ಹುಡುಸಿಗರೂ ಷಿ ಗಡ್ ಕೊನೆಗೆ ಗರ್ವನರ್ಜಿತರಾಗಿ 

ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಆ ಸರಮಾತ, ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜ್ಯೋತಿ- 

ಸೈರೂಪಾಂತರ್ಗತನಾದ ಪರಮೇಶ ರನು rte ನ ಪ್ರ ತ್ರ ೈಕನಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿ 

i. ಅವರು " ನಮ್ಮೀ ತ ನೀನು BR ಸೇವೆಯನ್ನು 

ಸಿ ಕರಿಸುವವನಾಗಿ ಕ ಸಿತೋರಬೀಕು? ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಪರಮೇಶ. ಜೆ 

ರನು "ನಾನು ಪರ್ವತಾಕಾರನಾಗಿಯೂ, ಲಿಂಗಾಕಾರನಾಗಿಯೂ ಇರು 

ತ್ರೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ವಿಧಿನಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ, 

" ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಲಿಂಗಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಚಿಸಿದರೆ ಕೆಲವು ದಿನೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಅಂಶದಿಂದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ರುದ್ರ ನೆಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ 
ಲಿಂಗದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಇರುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು 

ತಿಳಿಸಿ ಅಂತರ್ಧಾನವಾದನಂತೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆದಾನ್ರ 

ನಕ್ಷತ್ರ ದ ದಿನ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವಾದ ಅರುಣಗಿರಿಯಿಂದ ಸ ಯಂಜೂಲಿಂಗಪು 

ಅವಿರ್ಭವಿಸಿತೆಂದೂ ಅಂದಿನಿಂದ ಈಶ ರನ ಆದೇಶಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ 

ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರಲು ಕುಂಭಮಾಸದ 

ತ್ರ ಯೋದಶೀ ದಿವಸ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಂಗದಿಂದ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿಯು 
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ಆನಿರ್ಭವಿಸಿ ಹೆರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಡೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸೇವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣ 

ವಾಗಿ ಆದೇ ದಿವಸವೇ ಶಿವರಾತ್ರಿಯೆಂದೂ, ಲಿಂಗಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಶಿವಪುರಾಣ 

ದಲ್ಲೂ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಲಿಂಗಾರ್ಚನೆಯ ವಿಧಾನವು ಮೊದಲಾಯಿ 

ತಂತೆ. ಈ ಅರುಣಾಚಲ ಲಿಂಗೋದ್ಳ ನವೇ ಪ್ರಥಮ ಲಿಂಗೋದ್ಭವವೆಂದು 

ಸ್ಕಾಂದಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ 'ಹೀಳಲ್ಪಟ್ಟಿ ಥೆ. ನನ್ನ ಸದ್ಯ ಕ್ಕೂ 

ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕ ಆ ಲಿಂಗಪುರಾಣದಲ್ಲಿರುವುದೇ ೫ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. 

೧೧ 
21-9-47 

ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಚಕರು "ಸ 

ಭಗವಾನರು ಅಡಿ ಅಣ್ಣಾ ಮಲೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಚಕರ ಮಠದ 

ಸ್ಕಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವ ನು ತಿಳಿಸಿದೆಂದಿನಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಅನರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ 

ಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶದವಾಗಿ ಅರಿಯಬೇಕೆಂಬ ಕುತತಲವೂಟಾ 

ಯಿತು. ಆದುದರಿಂದ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಗವಾನರು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ಕುಳಿತಿರು 

ವುದನ್ನು, ಕಂಡು ನಾನು « ಮಾಣಿಕೆ. ವಾಚಕರು ತಿರುವಾಚಕಂ' ಸ್ತೋತ್ರ 

ವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಗವಂತನಾದ ಚಿದಂಬರದ ನಟಿರಾಜನೇ ಅದನ್ನು, 

ಬರೆದರೆ ; ಇದು ನಿಜವೇನು? ಹಾಗೂ ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಯಾವುದು 1 
ಮತ್ತು ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಏನು? * ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಭಗವಾನರು * ನಿಜ. 

ಆ ಕಥೆಯೆಲ್ಲವೂ " ಹಾಲಾಸ ಮಹಾತ್ಮ $ದಲ್ಲಿಡೆಯಲ್ಲಾ ೪» ಎಂದು ಕೇಳಿ 

ದರು. ನಾನು “ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ” ಎಂದೆ. ಭಗವಾನರು 

“ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತೆ ತ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿ” ಎಂದು 

ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ; 

« ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಚಕರು ಪಾಂಡ್ಯದೇಶದ ಪಾದವೂರ್ (ಪಾದಪುರಿ) 
ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅದುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ 

ಪಾದವೂರರ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನರು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ 
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ತಮ ೬ ನಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾರವನ್ನು 

ಗ್ರ ಓದ ಅವರು ಈಶ ರನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ದಯೆ ಮೊದಲಾದ 

ಸದ್ದು ಗಳಿಂದ ಪ್ರಖೌ ತರಾಗಿದ್ದರು. : ಪಾಂಡ್ಯದೇಶದ ರಾಜನು ಅವರೆ 

ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕಳಿ ಅವರನ್ನು. ತನ್ನ ಆನಾ ನಕ್ಕ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ಆ ನಾಡಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಲಾ " ತೇನ್ನವನ್ ಹಿರಮರಾಯನ್ ? 

(ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದ ಹಿರಿಯ ರಾಯರು) ಎಂಬ ಜಾನು ಕ; ಗೌರವಿಸಿದನು. 

ಅವರು ಕುಶಲತೆಯಿಂದಲೂ ನ್ನಾಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು 

ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ಐಹಿಕ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನ ರಾಗಿರದೆ We 

ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿ ಟ್ಟು ಜ್ಞಾ ನಪ್ರಾಥಿ ಸಿಗೆ ಸೆದ್ದುರುನಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು 

ಆಶ್ರಯ ಜೀಡೆಂಬುದನ್ನು” ಅರಿತು. ಅಂತಹೆ ಸದ್ಗುರುನಿಗಾನಿ ಅನೆ ಸಣೆ 

ಯನ್ನು ಮಾಡುತಿ ತ್ರಿ ದ್ದರು. 

ಟು ಒಮ್ಮೆ ಪಾಂಡ್ಕದೇಶದ ಅರಸನು " ಕೆಲವು ಉತ್ತಮವಾದ 

ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ತನ್ನಿ?” ಎಂದು ಇವರಿಗೆ ಆಜ್ಞಾ ನಿಸಿದನು. 

ಮಾಣಿಕ್ಕವಾಚಕರೂ ಸಹ ಸದ್ಗುರುವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಇದು ಅನುಕೂಲ 

ನಾದ ಸಮಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಬೊಕ್ಕಸದಿಂದ ಹೇರಳವಾದ ಹೆಣವನ್ನು 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರಿವಾರಸಮೇತರಾಗಿ ಹೊರಟಿರು. ಇವರ ಲಕ್ಷ ವ್ರ 

ಸದ್ಗುರುವನ್ನು ಅರಸುವುದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ A 

ಗಳನ್ನೂ , ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳನ್ನೂ ಸಂದರ್ಶಿಸುತ್ತ " ತಿರುಪ್ಪೇರುಂದುಕ್ಸೆ ಚ 

ಎಂಬ 'ಊರನ್ನು ರ ಇವರ ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿತ 

ಸರಮೇಶ್ವ ರನು ಅದೇ ಊರಿನ ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 

ಪಾಕವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಶಾಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಾ ಯನ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ, 

ಒಂದು ಜಾಜಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತ ಓಂದಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ 

ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ್ಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಿವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಇ 

ಬರವನ್ನೇ? ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿ ದ್ದನು. ಮಾಣಿಕೃವಾಚಕರು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು 

ಸೇರಿದ ನ ಈಶ ರನು ಒಬ್ಬ ಸಿದ್ಧೆವುರುಷನ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಬಹುಮಂದಿ 

ಸನ್ನಾಸಿಗಳಿಂದ ಪರಿವೃತನಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಊರಿನ 

ಸ್ಕಳವೃಕ್ಷನಾದ ಕುರಂದವೃ ಕ್ಷದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಪಾದವೂರರು 
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ಆಲಯವನ್ನು ಕೊಕ್ಕು ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೀವಸ ಸ್ಥಾ ನಕ್ಕೆ 
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರನ್ನು ಕ 

ಫೊಡರೇ ಆ ಎಮು ರ ಮನಸ್ಸು ಆ `ದ $ಪುರುಷರಲ್ಲಿಯೇ ನಟ್ಟ ತು, ಭಕಿ ಯಿಂಂದ 

ವರ ಕಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ ಮ ತುಂಬಿತು. ಅವರ ನಕ ಹೆಸ್ತಗಳು ತಾವಾ 

ಗಿಯೇ : ತಮ್ಮ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸಿದ ಪುರುಷರಿಗೆ ತನ್ನು ಪ್ರಣಾಮ 

ವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವು. ಅಪ್ರ ಯತ, ವಾಗಿಯೇ“ ಅವರ ಕಾಲುಗಳು ಆ ಮಹಾ 
ನ್ನು ಗಿ 

ಹರ ಬಳಿಸಾರಿಡುವು” ಆವು ಬುಡಕಡಿದುರುಳಿದ ಮರದೋಪಾದಿ ಸೃರಿಷರ p 

ಯಲ್ಲ ಆ ಬ ಭಾತ್ ಅಡಿದಾನರೆಗಳಿಗೆರಗಿ 4 ಈ ದೀನನನ್ನು ತಮ್ಮ 

ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ಸ್ಲೀಕರಿಸುವ ಕ್ಸ ಓಸೆತೋರಬೇಕು? ಎಂಡು ಬಿನ್ನ ಜು 

ನ್ನ್ನ ಆನುಗ್ರ ಹಿಸರೆಂಜೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸರಮೇಶ್ನರನು ತಕ್ಷಣ ದೃಷ್ಟಿ 
ಸಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಆವರಿಗೆ ಜ ಜ್ಞಾ ನೋಸದೇಶ ವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದನು. 

“ಈ ಉಪದೇಶವು ಅವರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಟ ಅನರಿಗೆ ಅತಿಶಯ 
ನಾಡ ಆನಂದನಾಯಿತು. ಆನಂದಬಾ ಇಷ್ಟ ಗಳಿಂದಲೂ ಜೋಡಿಸಿದ ಕರ 

'ಲ್ಲಣ ಆವರು ಆ ಸದ ಕ ರುವನ್ನು ಪ ಪ ಪ್ರ ದ್ವಿ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ಧರಿಸಿದ್ದ 
೨.1 ಹಿಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ವಸ್ತ ಗಳನ್ನೂ, ಕಳಚಿಹಾಕಿ, ಕೇವಲ ಕೌಪೀನ 

ಗುರುಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತು: ಒಡನೆಯೇ ಗುರುವನ್ನು ಸ್ಲುತಿಸ 
ಜಬ ನ ಸಾಯಿತು. ಸದು ರುವಿನ ಕೃ ಪಾಕಟಾಕ್ಷಮಾತ್ರ. ದಿಂದಲೇ 

ತ್ಕ 
pe {+ t 
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ಇದನು. ಕೂಡಲೇ ಆ ಸಿದ ಪುರುಷರ ಬಳಿಯಿದ್ದ 
ಅದ್ಯ ್ಯವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಸೋಡಿದ ಮಾಣಿಕ. ಗ ಭಿ ತಟ ತವ ನು £೩ ಇ ನನ್ನು ಅನ ಗ್ರಹಿಸಲು ಬಂದವರು * ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈಶ ರಷೇ ಇರಿದು ತಿಳಿದು. ಆ ಕುಶ ರನ i ರನು ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಕಣ ಒರೆಯಾದನಲ್ಲಾ ಬರಿ ತಾಳಲಾರದ ದುಃಖದಿಂದ ನೆಲಬಮೇಶ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡುತ್ತಾ 

ಮಾಣಿಕ ಕೃದ ದಂತಹ ಸುಂದರವಾದ 'ಸದಗಳ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಭಕ್ತಿಭರಿತವಾದ ಸ್ತೊ "ತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸು ನಿತಿಸಿದರು. ಈ ಸೊ ಇ್ರೀತ್ರ ಗಳಿಂದ ಭಕ್ತಿದರವರನಾದ ಜ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅವರನ್ನು " ಮಾಣಿಕ ವಾಚಾ! ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿ "ಇಲ್ಲಿಯೇ "ತಿರು ನ್ರಣಿ? (ತಿರು = ಫ್ರಿ ನಜ ಕೆಲಸ. ಅಂದಕೆ ದೀವರ ನೇನೆ) ಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿ ರು? ಸು 
ಶರ ಖನಿ ನ 

ಕ ಬಕ್ಕ ಕ ೨ 
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" ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಲೆಂಜೀ ಬಂದ ಎನ್ನೊಡೆಯನೇ! ಈಗ ನನ್ನನ್ನು 

ಇಲ್ಲಿಯೇ: ಬಿಟ್ಟು ನೀನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದೆ? ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ 

ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಲಪಿಸಿದರು. ಆಗ ಆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ಸಹ ಅತ್ಮಾಶ್ವರ್ಯ 

ವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ನೆಲಸಿದ್ದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 

ಹುಡುಕಲು ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರು "ಓಹೋ! 

ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಯೇ ಸರಿ? ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. 

ಮಾಣಿಕ್ನವಾಚಕರು ಕೇಲವು ಕಾಲದನಂತರ ಸಮಾಧಾನ ತಳೆದು ಈಶ ಹರನ 

ಆದೇಶವನ್ನು ಸರಿಪಾಲಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಕರ್ತವ ನದು 

ನಿರ್ಣ ಯಿಸಿ ತಮ್ಮೊಡಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪರಿನಾರನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ, 

ತಂದಿದ್ದ ಹಣವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವಾಲಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ RE 

ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಬಟ್ಟರು. 

ದ್ರ ಸಮಾಚಾರನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳಿದ ರಾಜನು ಕೋಪದಿಂದ ಮಾಣಿಕ 

ವಾಚಕರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ನುಧುಕೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾ ಪಿಸಿದನು. 

ಆದರೆ ಅವರು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಮಧುರೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗು 

ವುದು ಹೇಗೆ? ಆದರೆ ಕೊಳ್ಳೋಣನೆಂದರೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಗ ಏನು 

ಮಾಡಲೂ ತೋರದೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಶರಣಾಗಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. ಆಗ 

ಈಶ ರಸನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕೆ.ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಅನಘೆಗ್ಯವಾದ ಮಾಣಿಕ್ಯನನ್ನಿತ್ತು "ಇದನ್ನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಕೊಡು ; 

ಕುದುರೆಗಳು ಶ್ರಾವಣಮಾಸದ ಮೂಲಾನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನದಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರು 

ತ್ತನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸು? ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಚಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯ 
ಚಕಿತರಾಗಿ ಕಣ್ತೆರೆದು ನೋಡಲು ಈಶ್ವರನು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 

ಆ ಮಾಣಿಕ್ಯವು ಮಾತ್ರ ಅವರ ಕೆಯಲ್ಲಿದೆ! ಕೂಡಲೆ ಅವರು ಬಹಳ 

ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಸ್ತ್ರ ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮ ಧುರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ 

ಆ ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಕುದುರೆಗಳು ಬರುವ ದಿನ 

ವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ಅವು ಬರುವ ಕಾಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಮಂತ್ರಿ ಸದನಿಯಲ್ಲಿ 

ಆಸಕ್ತರಾಗದೆ " ಶರೀರ ಮಧುರೆಯಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸು ತಿರುಪ್ಪೇೇರುಂದುಕ್ಸೆ ನಲ್ಲಿ ? 

ಎಂಬಂತೆ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಪಾಂಡ್ಯರಾಜನಾದರೋ ಗೂಢಚಾರರ 
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ಮೂಲಕ ತಿರುಪೆ ಪ್ಲೇರುಂದುರೆ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುದುರೆಗಳೂ ಇಲ್ಲವೆಂದೂ, 

ಬೊಕ್ಕಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋದ ಹೆಣವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಚಕರು 

A ನದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಿನಿಯೋಗಿಸಿರುವರೆಂದೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 

ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸೆರೆಮ ನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾದ ಹಿಂಸೆಗೆ 
ಗುರಿನ ಜಸು 

« ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸಿದ ದಿನವಾದ ಮೂಲಾನಶಕ್ಷತ್ರದ ದಿನದಂದು 
ಈಶ್ವರನು ಕಾಡಿನ ಕೆಲವು" ಕೂ ್ರಾರಮ್ಮೃಗಗಳನ್ನು ಕುದುಕೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ 

ತಾಫೇ ಅಶ್ನಪಾಲಕನೆ ನೇಷಧರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರಾಜನ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊ 

ಯ್ಲನು. ಆಗ ರಾಜನು ಅತ್ತಾ ಶ್ಚರ್ಯ ಹೊಂದಿ ಆ ಕುದುರೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ 

ಅವಗ ಕರಿಸಿ ಅದೇ ಅಶ ಪಾಲಕನ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ 

ಅರಮನೆಯ ಕುದುರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರಮನೆಯ ಅಶ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿಸಿ, 

ಆ ವೇಸಧಾರಿಯನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಮಾಣಿಕ ನಾತಕರನ್ನು 

ಸೆಕೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೋರಿದನು. ಅದಿ 

ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಯೇ ಆ ಕುದುರಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕ್ರೂ ರಮ್ಮಗಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು 

ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರೆ ಸುದುರೆಗಳೆಲ್ಲನನ್ನೂ ಕೊಂದುತಾದು ಗರ್ಜಿಸುತ್ತ dS 

ಗಳಿಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೆದರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೇ ಓಡಿಹೋದುನು. ಆಗ ರಾಜನು 

ns ಕೋಪದಿಂದ. ಮಾಣಿಕ್ಕವಾಚಕರು ಒಬ್ಬ ಮಾಯಾನಿಯಿರ 

ಬೇಕೆಂದೆಣಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಂಧಿಸಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾದ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು 'ವಿಧಿಸಿ 

ದನು. ಕೂಡಲೇ ಈಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನೆ ಗ್ಶೈ ನನಿಯು ಉಕ್ಕಿಹರಿದು 

ಮಧುರೈ ನಗರವೆಲ್ಲವೂ ಮುಳುಗಲಾರಂಭಿಸಿತು. ೮ಗ ರಾಜನು ಹೆದರಿ 

ಪ್ರ ಜೆಗಳಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ 

ಫಟ ಬೇಕೆಂದೂ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು WL ಒಬ್ಬ ಆಳಿನಂತೆ 

ಈ '$ಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕೆಂದೂ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ನಿಯಮಿಸಿದಷ್ಟು ದೂರ 

ಕಟಿ ಯನ್ನು ಶ್ರ ತಕ್ಕದ್ದೆಂದೂ, ತಪ್ಪಿ ಧಂಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಿಧಿಸಲಾಗು 

ತ್ತ ಸೆಂದೂ Ne ಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದನು. 

ಆಟ್ರ ಯಿತ” ಆ! ನ್ನ ಯಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ 

ಮುದುಕಿಯೊಬ್ಬಳಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ನಿತ್ಯವೂ ಕಡುಬು ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿಗಳನ್ನು 
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ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಸರಾಯಣೆಯಾದ ಸಾಧುಜೀನಿ. 

ರಾಜನು ನಿಯಮಿಸಿದ್ದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರಾರೂ 

ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮಾಡಲಿ ಶಿವನೇ! ಎಂದು ದುಃಖಿಸು 

ತ್ರಿದ್ದಳು. ಇದನ್ನು ಅರಿತ ದಯಾಮಯನಾದ ಈಶ ರನು ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ 

ಇತತ ವೇಷವನ್ನು. ಧರಿಸಿ ಹಾಕೆ, ಗುದ್ದಲಿ ಮತ್ತು ನಟ ಯನ್ನು ಹೆಗಲ 

ನ ಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಕೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು “ಅಮ್ಮಾ! ಇಲ್ಲಿ ಸ ಕೆಲಸ 

ವಿಜೆಯೇನು? ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ಆಕೆ, "ಅಪ್ಪಾ! 'ಕೆಲಸನೇನೋ ಇದೆ, 

ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಗಾಸೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲಾ! ಎಂದಾಗ 

ಅವನು, "ನನಗೆ ದುಡ್ಡೇನೂ ಬೇಡ. ಆದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವು. 

ನೀನು ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೂರುಗಳೇನಾದರೂ ಉಳಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆದನ್ನು 

ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಅದನ್ನು ತಿಂದು ನಿನ್ನ ಪಾಲಿನ ಕಟ್ಟೆ ಕೈಯನ್ನು ನಾನು 

ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ? ಎಂದನು. ಆಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲಿ ಎಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಡುಬಿನ 

ಪಾತ್ರೆಯ ನ್ನು ನೋಡಲು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಡುಬುಗಳೂ ಚೂರುಗಳಾಗಿಯೇ 

. ಹೋಗಿವೆ! "ಅಯ್ಯೋ! ಎಲ್ಲವೂ ಚೂರೇ ಆಗಿರುವುದಲ್ಲ! ” ಎಂದು ದುಃಖಿ 

ಸುತ್ತಲೇ ಆಕೆ ಆ ಪಾತೆ ತ್ರೆಯನೆ ಸ್ಟ ಅವನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಗುಚಿಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ 

ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಲು ಪಾತ್ರೆ ಯು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಚೂರುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿನೆ ! 

ಆಕೆ ಅಶ್ಚ ರ್ಯದಿಂದ ಅನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆ ಕೊಲಿಯನನಿಗೇ ಕೊಡಲು ಅವನು 

ತಿನು ವನ್ನು ತಿಂದು ಉಳಿದುದ ನ್ನು ಗಂಟುಕಟ್ಟ ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿ ಯನ್ನು 

ಕಟಿ ತಲು ಹೊರಟುಹೋದನು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ A ಕೆಲಸವನ್ನೂ ನೊಡನೆ 

ಹಾರೆ ಮತ್ತು ಬುಟ್ಟಿಯನ್ನು ತರೆಕೆಳಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗಿ 
ಕೊಂಡು ಹಾಡುತ್ತಲೂ ಮತ್ತು ಇತರರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡು 

ತ್ತಲೂ ಇದ್ದನು. 
4 ಫದಿಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಕೈಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆಯೋ 

ನೋಡೋಣನೆಂದು ರಾಜನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಮುದುಕಿಯ ಭಾಗವು 

ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟ ಲ್ಪ ಡಡೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ | | ವಿಷಯವೇನೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಲು 

ಜಯ 3 ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದನನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿನರಿಸಿದರು. ಆಗ 

ರಾಜನು ಕೋಪದಿಂದ ಕೂಲಿಯ ವೇಷದ ಆ ಸರಮೇಶ್ವ ರನನ್ನು ಕುರಿತು 
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" ನೀನು ಕಟಿ ಕೈಯನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ ಸುಮ ನೆ ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಜೇರೆ 
ಹಾಡುತ್ತ RS ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿ ದ್ಹೆಯೋ? ನು 

ಹೇಳುತ್ತ. ತನ್ನ ಕೆಯೆಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಆ ಕೂಲಿಯವನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ 

ಏಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಏಟು ರಾಜನ ಬೆನ್ನಿ ನೆನೇಲೆಯೂ 

ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಬೆನ್ನಿನಮೇಲೆಯೂ ತಿರುಗಿಬಿತ್ತು. 

ರಾಜನು ಕೂಡಲೆ ತನ್ನಿ ದ ಏಟು ತಿಂದವನು ಈಶ ರಥೇ ಇರಬೇಕೆಂದು 

ಊಹಿಸಿ ಭಯಭ್ರಾ ಂತನಾಗಿ ದಿಕ್ಕುತೋರದೆ ಸುಮ ನೆ "ಕಿಂತುಬಿಟ್ಟ ನು. ಆಗ 

ಆ ವೇಷಧಾರಿ ತಕ ರನು ಅದ್ಕಶ್ಚನಾದನು. RS. 

" ಎಲೆ ರಾಜನೇ! ಮಾಣಿಕ ವಾಚಕನು ನನ್ನ ಪರಮ ಭಕ್ತ, ಆತನ 

ಮಏಮೆಯು' ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 'ಅರಿವಾಗಲೆಂದೇ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಡೆದಿದೆ. ' ನೀನು 
ಆತನಲ್ಲೀ ಶರಣಾಗು” 'ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು, ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ 

ರಾಜನು' ಮಾಣಿಕ್ನವಾಚಕರ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು, ಮೊದಲು ಶಿವಭಕ್ತೆ 

ಸಿಟ್ಟುವಾ ಇಣಿ ಅಮ್ಮೆ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋದನು. ರಾಜನು ಆಕೆಯ 

ಮನೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಕೆಯು ದೇವಲೋಕದಿಂದ 

ಬಂದಿದ್ದ ನಿಮಾನನನ್ನೇರಿ ಕೆ ಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಳು. ರಾಜನು ಆಶ್ಚರ್ಯ 

ದಿಂದ 'ಆಕಗೆ ನಮಿಸಿ ಸತರ ಮಾಣಿಕ ವಾಚಕರ ॥ ಬಳಿಸಾರಿ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ 

ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕ್ಷಮಾನಣೆಯನ್ನು ಬೇಡಿದನು. ಮಾಣಿಕ್ನವಾಚಕರು ಸಾದರ 

ದಿಂದೆ ರಾಜನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿ ಕುಶಲಪ್ರಶ್ಕೆ ಸಿಯನ್ನು 

ಮಾಡಲು, ಯ 6 ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅಸರಾಧಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ 

ನನ್ನ ರಾಜ ವನ್ನು ಸ್ಪೀಕರಿಸಿ ಸರಿಪಾಲಿನಬೇಕು ೨ ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಲು 

ಮಾಡಿಕ ವಾಚಕರು ರಾಜನನ್ನು ಅನುಗ್ರ ಹದ ಸ್ಕಿ ಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತ, 

"ಅಪ್ಪಾ ಕ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಈಶ ಕ ದಾಸೃತ್ವನನ್ನು ಮನಸಾರೆ 

ಅಂಗೀಕರಿಸಿ. ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ರಾಜಕಾರ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 

ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಕೆ. ಅನ್ಯ ಫಾ ಭಾವಿಸಬೇಡ, ನೀನು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಸುಖನಾಗಿ 

ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಜಾ ಇನ್ನು ಮುಂಜಿ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ 
ಕೊರತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ? ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾಗಿ ಸಮಾಧಾನ 
ಹೇಳಿ ತಾವು ಸರಿವ್ರಾಜಕ ವೇಷದಿಂದ ಹೊರಟು ಅನೇಕ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು 
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ಸಂದರ್ಶಿಸುತ್ತ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಧಿಷ್ಕಾ ನ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು 

ಸ್ತೊ (ತ್ರ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಡಲ ನೊದಲುಮಾಡಿದರು. ಅವರ 'ಜೀವತರಲ್ಲಿ 

ಇಂತಹ 5 ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆಗಳೆಷ್ಟೊ ( ಇನೆ.» 

ನಾನು " ಅವರು A RE 'ವನ್ನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ಯಾವಾಗ? ೫ 

ಎಂಡೆ. ಭಗವಾನರು “ ಅವರೆಲ್ಲಿ ಬರೆದರು 1 ಅವರದು ಅತೀತ ಸ್ಥಿ ತಿ. 

ಸ್ಲೋತ್ರರಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಡುವುದಸೆ ಷ್ಟೇ ಅವರ `ಕೆಲಸ » ಎಂದರು. ನಾ 

4 ಹುಗಾರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬರೆದದ್ದು ಯಾರು? ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬರೆದರು? » 

ಎಂದೆ. ಭಗವಾನರು “ಅದೇ? ಅವರು ಅನೇಕ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳನ್ನು 

ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಚಿದಂಬರವನ್ನು ತಲುಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜಸಾ ನಿಯ 

ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತ ಮನಕರಗುವಂತಹ ಅನೇಕ 

ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಡುತ್ತ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲಸಿದರು. 

ಆಗ ಶ್ರೀ ನೆಟರಾಜಸಾನಿಯು ಮಾಣಿಕ್ಕವಾಚಕರ ಮಹಿಮೆಯು 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರಿವಾಗಬೇಕೆಂದೂ ಅವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ ತಿರುವಾಚಕವು ಲೋಕ 

ದಲ್ಲಿ ಹರಡಬೇಕೆಂದೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ವಸತರ ಮಾಣಿಕ - 

ಮಾಚಕರ ನಿವಾಸ ಸಕ್ರೆ ಬಂದನು. ಮಾಣಿಕ ವಾಚಕರು ಆ ವಿಪೊ ್ರೀತ್ತಮನನ್ನು 

ಗೌರನದಿಂದ ಸಾ ಗತಿಸಿ “ ತಾವು ಬಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕ ಇಮಾ ತಿಳಿಸ 

ಬೇಕು? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆ ನಿಪ್ರನು ಮುಗುಳುನಗುತ್ತ ಬಹಳ ಸಲಿಗೆ 

ಯಿಂದ " ಏನಪ್ಪಾ! ನೀನು ಆಶುಕವಿತಾನೈ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಸ್ತೊ (ತ್ರ 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿದ್ದೀಯಂತೆ, ನಾನು ಆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನಿನ್ನಿಂದ 

ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಶಿಸುತ್ತಿ ದ್ದೆ, ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ 

ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಹೆಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದ ಕಾರಣ 

ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಿನಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆಯಾಗದಿದರೆ ಸ ಲ್ಪ 

ಹಾಡುತೆಯೇಕು ?' ನಿನಗೆ ಆ ಸೋತ್ರ ಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೆನಸಿರಬಹುದಲ್ಲತೆ?” 3 

ಎಂದು ಶೇಳಿದರು. ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಚಕರು " ನನಗೇನೂ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ; 

ನೆನಹಿರುವುದೆಲ್ಲವ ನ್ನೂ ಹಾಡುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ 

ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತನ್ಮಯರಾಗಿ ಹಾಡಲು ಮೊದಲುಮಾಡಿದರು. ಆಗ 

ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾಳೆಗರಿಯ ಓಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತ 
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ಕುಳಿತನು, ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಚಕರಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 

ಅನಂದನರವಶರಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತ ಹಾಡುತ್ತ ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸ ಸ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ 

ನೆಲಸಿ ನೌನವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಆ ನಿಪ್ರ ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾದನು. 

" ಬೆಳಗಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ನೆಟಿರಾಜಸಾ ಮಿಗೆ ಉಸಃಕಾಲದ ಪೂಜಾದಿ 

ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಚಕರು ಬಂದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಬಾಗಿಲು 

ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಲೇ ಸನ್ಫಿಧಿಯ ಹೊಸ್ತಿಲಮೇಲೆ ತಾಳೆಯೋಲೆಗಳ 

ಗ್ರಂಥವೊಂದು ಅನರ ದೃಷ್ಟಿ ಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಲು 

"ತಿರುವಾಚಕಂ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಚಕರು 

ಹೇಳಿದಂತೆ ತಾನು ಬರೆದಿದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ ನಟಿರಾಜಸ್ಥಾ ಮಿಯ 

ಅಂಕಿತವೂ ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಗ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ- 

ವಾಚಕರನ್ನೇ ಕೇಳಿ ಇದರ ನಿಜಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣನೆಂದು ಅವರ 
ಬಳಿ ಬಂದು ತಿರುವಾಚಕನೆಂಬ ಹೆಸರು, ಶ್ರೀ ನೆಟಿರಾಜಸಾ ನಿಯ ಅಂಕಿತ 

ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿ, "ಅಯ್ಯಾ! ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಅರ್ಥವೇನು? ' ಎಂದು 

ಕೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಾಣಿಕ್ಯನಾಚಕರು ನಡೆದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಊಹಿಸಿ, 
ಯಾವ ಮಾತೂ ಆಡಡೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಶ್ರೀ ನಟರಾಜನ ಸನಿ ಡಿಗೆ ಕರೆತಂದು 

ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತು “ ಇದೋ ನೋಡಿ! ನನ್ನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು 

ಬಂದ ಈ ನಟರಾಜಸ್ನಾಮಿಯೇ ಇದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ. ಸಮಸ್ತವೂ 
ಈತನೇ. ಇದೇ ಪರಮಸತ್ಯ? ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಜ್ಯೋತಿಸ್ತರೂಪ 

ದಿಂದ ಶ್ರೀ ನಟಿರಾಜಸಾ ಮಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಅವನಲ್ಲೇ ಐಕ್ಯರಾಗಿ 

ಹೋದರು? ಎನ್ನುತ್ತಿರುನಾಗ ಭಗವಾನರ ಸೆರೆಬಿಗಿದುಬಂದು ಮುಂದೇನೂ 

ಮಾತನಾಡಲಾಗಡದೆ ವಕೌನನನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. 



೧೨ 

'` 25-9-47 
ಅತ್ಮಸ್ಥರೂಸದ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಗವಾನರು ಮಲೆಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯ ಪುಸ್ತಕ 
ವೊಂದನ್ನು ಓದುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅದು ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಕ 

ನೇನು? * ಎಂದಾಗ ಭಗವಾನರು * ಹೌದು” ಎಂದರು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ 

ಪಂಡಿತರೊಬ್ಬರು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಶ್ರೀಗಳವರೊಡನೆ 

ಪ್ರಸ್ತಾನಿಸುತ್ತ « ಸ್ವಾಮೀ! ಜ್ಞಾನಪ್ಪಾಸ್ತಿಗೆ ಅನೇಕ ನಿಧವಾದ ಪ್ರತಿ- 

ಬಂಧಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲವೇ? ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. 

ಸುಖಾಸನದ ಬೆರಿ ಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಗನವಾರು ನೆಟ್ಟಗೆ ಕುಳಿತು 

ಕೊಂಡು, “ಹೌದು. ಅವುಗಳನ್ನೇ ಭೂತ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಮತ್ತು ವರ್ತಮಾನ 
ಕಾಲದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 

ಭೂತಪ್ರ ತಿಬಂಧಕಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿ ನಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ನಾಸುದೀವ ಮನನದಲ್ಲೂ 

ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ. .ಅದು ಹೀಗಿದೆ: ಜೊಡ್ಡ 

ಸಂಸಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಬ್ಬ ಬಡಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ತನ್ನ ಜೀನನೋಪಾಯ- 

ಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎನೆ ಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಅದರ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, 

ಬೆಣ್ಣೆ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ol ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು 

ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದನು. ಆತನು ಆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು, ಹಿಂಡಿ, ಹತ್ತಿಕಾಳು 

ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತ 

ನಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವಶದಿಂದ ಅನುಕ್ರ ಮವಾಗಿ ಅವನ ಮಕೃಳುಗಳೂ 

ನಂತರ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯೂ ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಆ ತರುವಾಯ ಆತನು 

ತನ್ನ ಎಮೆ ಯನ್ನ € ಇನ್ನೂ ಅತಿಶಯವಾದ ಪಿ ಯಂದ ಅದನ್ನು ತನ್ನ 

ಸವಸ ವೇ ಭಾನಿಸಿ ಸಾಕುತ್ತಿ ಕಲ್ಕು” ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ 'ಂತರ 

ಆ ಎಮ್ಮೆಯೂ ಸಹ ಕೀರಿಹೋಯಿತು. ಆಗ ತ ಒಬ್ಬಂಟಗನಾದ 

ಕಾರಣ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿನ ಅನಿತ್ಯತೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸನ್ಯಾಸಗ್ರ ಹಣಮಾಡಿ 
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ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನ ಬಳಿಸಾರಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮನನಾದಿ 

ಸಾಧನೆ ಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದನು. 

ಕೆಲವು ಕಾಲದ ನಂತರ ಗುರುವು ಆತನನ್ನು ಕಠೆದು, "ನೀನು ಬಹಳ 

ಕಾಲದಿಂದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದೀಯೆ ; ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಿದ್ಧಿ 

ಯನ್ನು ಸಡೆಡೆಯೇನು?? ಟ್ ಪ್ರ ಶ್ಲ ಸಿನ ಆಗ ಆ ಬ್ರಾ ಹ ಣನ 

ಮೇಲಿನ ಕಥೆಯೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತಳಸ, ಸಾಮೀ! ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ “ನನ್ನ 

ಕುಟುಂಬದ ಪೋಷಣೆಗೆ fe ಗಿದ್ದ ಆ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನೇ ನಾನು 

ಬಹುವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಡೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೋ ತೀರಿಕೊಂಡಿತು. 

ಆದರೂ ಧ್ನಾ ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಎಮ್ಮೆಯೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ 

ಬರುತ್ತ ಜಿಯಲ್ಲಾ! ! ನಿನು ಮಾಡಲಿ? > ಎಂದು ಇದ್ದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಇದ್ದಂತೆ 

ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಅರಿತೆಮಾಡಿಕೊಂಡನು. 

«ಆಗ ಗುರುವು ಅದು ಭೂತಪ್ರ ತಿಬಂಧಕ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಒಂದು 

ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, "ಅಪ್ಪಾ! ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು "ಅಸ್ಲಿ, ಭಾತಿ, ಪಿ ್ರಿಯ' 

ಎಂದು ಕಕೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಸ್ತಿ ಎಂದರೆ ಇರುವುದು ಎಂದರ್ಥ. * ಭಾತಿ 

ಎಂದರೆ ೩.1 ರುವುದು; ಪ್ರಿಯ ಎಂದರೆ ಹಿ ಪ್ರಿಯವಾದುದು 

ಎಂದರ್ಥ, ಆ ಎನ್ಕೆ ನಿನ ನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ರಿ ಹ್ಲಿಯವಾದ ಕಾರಣ ಅದೂ ಸಹ 

Ne “ಅದಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ತು (ಹೆಸರು) ಮತ್ತು ರೂಪ 

ಜು ಈಗ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದುಜೇನೆಂದರೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ 

ಮತ್ತು ರೂಪಗಳ ಜತೆಗೆ ಅದರ ನಾಮ ಮತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿಬಿಟ್ಟಿ ರೆ 
ಆಗ ಉಳಿಯುವುದು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ನೇ. ಬಜ ನೀಡು 

ಇನ್ನು ಮುಂಜಿ ನಾನುರೂಸಗಳನೆ ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮುಂದು- 
ನೆಯ? ಪಕೆಸು' ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಆಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಹಾಗೆಯೇ 

* ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಸ್ತಿ, ಭಾತಿ, ಪ್ರಿಯ, ನಾಮ, ರೂಪ ಎಂಬ 

ಬದು ಇರುತ್ತವೆ; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಮೂರು ಬ್ರಹ್ಮದ: ಅಂಶಗಳು, ಕೊನೆಯ 

ಡು ಮಾಯೆಯ ಅಂಶಗಳು, ಆದುದರಿಂದ ಮಾಯಿಕವಾದ ನಾಮರೂಪಗಳನ್ನು 

ತೊರೆದು ಉಳಿದ ಅಸ್ತಿ-ಭಾತಿ-ಪ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳೆ ಬೇಕೆಂದು ಗುರುವಿನ 

ಅನುವಾದಕ 

| 
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ಮಾಡಲು ಆತನಿಗೆ ಜ್ಞಾ ನಪ್ರಾಕಿ ಪ್ಲಿಯಾಯಿತು. ಇದೇ ಭೂತನ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ 

ಎನ್ನುವುದು. ವಾಸ್ತ 'ಹನಾಗಿ ಇರುವುದು ಎನ್ನುವುದು ಕೇ ಅದು 

ಯಾವಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಇರುವುದೇ. "ಇದೋ! ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಮೇಜಿದೆ; ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಇದೆ; ಅದೋ! ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ 

ನಿದ್ದಾ ನೆ. ಎನ್ನು ತ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳ ನಾಮರೂಪಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ 

ಹೊರತು ಬಕುಕ. ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ 

ಯಲ್ಲನೇ? ಅದನ್ನೇ "ಅಸ್ತಿ ಎನ್ನು ತಾ ಕಿ ಈ ವಸ್ತುವೊಂದಿದೆ ಎಂದು 

ತಿಳಿಯಲು ಅದನ್ನು ಅರಿಯುವನನೊಬ್ಬನಿರಬೇಕು. ಆ ಅರಿವು ಎಂಬ 

ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕೇ "ಭಾತಿ. " ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕು ' 

ಎಂಬುದಿದ್ದರಲ್ಲವೇ ನೋಡುವುದು, ಕೇಳುವುದು ಎಲ್ಲವೂ. ಇದನ್ನೇ "ಪ್ರಿಯ? 

ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕೆ, ಈ ಮೂರೂ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಜಸ ರೂಪದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. 

ಇವುಗಳನ್ನೇ ಸಚ್ಛಿದಾನಂದ (ಸತ್, ಚಿತ್, ಆನಂದ) ಸ್ವರೂಪ ಎಂದೂ 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು, 

« ಫ್ರಿಯವೂ ಸಹ ನಿಜಸ್ಪರೂಸದ ಸಹಜಲಕ್ಷಣವಾದರೆ ನಾವು ಯಾವು 

ದನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಸಹ ಅದು ಫಿ ್ರಿಯವೇ ಆಗಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಹುಲಿ, 

ಚು ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾ ಜು: ನಮಗೆ ಪಿ ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲನಲ್ಲಾ ಗ 

ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನು ಪ ಪ್ರ ಸ್ ಸಿದನು. ಭಗವಾ ಚ « ನಮಗೆ & ಪ್ರಿ ಯವಾಗನೇ 

ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಗೇ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಪಿ ್ರಿಯನೇ ಅಲ್ಲವೇ? 
ಹುಲಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹುಲಿಗೆ, ಹಾವನ್ನು 3 ಕಂಡರೆ ಹಾನಿಗೆ; ಹಾಗೆಯೇ 

ಜಾರನಿಗೆ ಜಾರ, ಕಳ್ಳ ನಿಗೆ ಕಳ್ಳ ಪ್ರಿಯ. ಹೀಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ 

ದಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಯ ಎನ್ನುವುಜಿಂಬುದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಚಿತ್ರದ ತೆರೆ ಎಂಬುದು 
ಸದಾಕಾಲ ಇರುವುದೇ, ಅದು "ಅಸ್ತಿ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಬೆಳಕು 

"ಭಾತಿ, ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವವನು "ಪ್ರಿಯ", ನಾಮರೂಪಗಳಿಂದ 

ಕೂಡಿದ ಚಿತ್ರಗಳು ತೆರೆಯಮೇಲೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು 

ಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿ, ಅವುಗಳೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ 

ಆಗ ಸೆದ್ದಸ್ತುವಾಗಿ ಸದಾಕಾಲವೂ ಇರುವ ತೆರೆಯು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದೇ ಇರು 

ತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂದಪ್ರಕಾಶದ ಸಹಾಯದಿಂದ 

5 
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py 

ತೆರೆಯಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಕತ್ತಲೆಯ 

ಅವನರಣನೇ ಇರದ ಒಂದು ಪ ಪ್ರ ಕಾಶಮಾನೆವಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ 

ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಾ ಜಿಸುತ್ತ ತೇಕು? ? ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಪ್ರ ಕಾಶಮಾನವಾದ 

ಬೆಳಕಾಸಬಿಡುವುದಲ್ಲವೇ? ? ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನ ಮಂದಪ್ರ ಕಾಶ 

ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವೇ ನಾನಾರೂಪದ ಈ ನಿಚಿತ್ರ ಪ ಪ್ರಪಂಚ ತಂಡ 

ಬರುತ್ತ ಜಿ... ಆದರೆ 2 ಜ್ಞಾ ನನೆಂಬ ವ್ರ ಕಾಶನಾದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾಕಿ 

ನೋಡಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ಬೆಳಕೇ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತ ದ ಅಷ್ಟೆ ಕಿ 

ಎಂದು ನಿವರಿಸಿದರು, 

ಲಾ 

೧೩ 
26-9-47 

ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು 

ನಿನ್ನೆ ಭೂತಕಾಲದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಭಗವಾನರು 
ಹೇಳಿದುದೆಐ್ಬ ವನ್ನೂ ಕೇಳಿದ ಭಕ ರೊಬ್ಬರು ನ ಭಗನಾನರ ಬಳಿ ಸಾರಿ 

ಲ ಸಾ n ಇ 
ಳಿ ch 

pb 
ತಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳನ್ನು ಚರಿತ ದ್ಲ್ಹಷಾ,ಂತಸಹಿತವಾಗಿ ವಿವರಿ 

ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳನ್ನು ಕುರಿತು 
ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲಾ? » ಆ ಭಗವಾನರು “ಸರಿಹೋಯಿತು | 

ದ್ಯಾ ಈ ಮೂರು ಸ ಸ್ರತಿಬಂಧಕಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿವಾರಣೆ 
ರಿತು ಸಂಚದಶಿಯಲ್ಲಿ * ವಿಸ್ತಾ ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ!” ಎಂದು 

| ಆ ಭಕ್ತರು «ಆದರೆ ನಾನು ಸಂಚರಶಿಯನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ? 
ಎಂದರು. ಆಗೆ ಭಗವಾನರು, “ಹಾಗೇನು? ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೆ, 
ಕೇಳಿ * ಎಂದು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು ; 

| “ಭೂತಸ ನು. ನಿನ್ನೆ ತಿಳಿಸಿಹೇಳಿದೆನಲ್ಲನೇ? ವರ್ತಮಾನ 
ಪ್ರತಿ ಂಭಕವನ್ನು' ನಿಷಯಾಸೆಕಿ ಪ್ರ ಜ್ಞಾ ಮಾಂದ್ಕ, ಕುತರ್ಕ, 

| 
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ರಾಗ್ರ ಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿರು 

ಸಾಸಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ ಆಸಕ್ತಿ 

ಜ್ಞಾ ಮಾಂದ ವೆಂದರೆ ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸಿಹೇಳಿದ ವಿಷಯನ್ನು 

ಯು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದು ; ಕುತರ್ಕನೆಂದರೆ ಜಗ 

) ವ್ಯ ತಿರಿಕ್ಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ತರ್ಕಿಸುವುದು ; ವಿಪರ್ಯಯ 

ಸರೆ ನು ಬ್ರಾ ಹೆ ಣ್ಯ ನಾ ಇನು ಪಂಡಿತ, ನಾನು ವಿರಕ್ತ 

(ಹೇಂದ್ರಿ ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿ ಸಿಕೊಳು ವುದು. 

ರ್ತಮಾಧ ನ ಪ್ರ ತಿಬಂಧಕಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ರೆ. ನವ 

ಕೇಗೆಂದರೆ ;” ಶಮ, ದಮ್ಮ ಉಪರತಿ, ತಿತಿಕ್ಷೆ ಮೊದಲಾದ 

ಸಂದ ನಿಷಯಾಸಕ್ತಿಯನ್ನೂ, ತತ್ತ ಎನನ್ನು ಮತ್ತೆ 

ಟಾಡುವುದರಿಂದ ಸ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮಾಂದ್ಯವನ್ನೂ, ತ ಶ್ರವಣಮಾದಿ 

ಶಿ ಮತ್ತೆ ಮನನಮಾಡಿ: ಕುತರ್ಕನನ್ನೂ. ನಿದಿಧ್ಯಾಸನದಿಂದ 

1 ಗೃಹವನ್ನೂ ನಿವೃ ತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು, ಮೇಲೆ 

ಬಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಮಾಡುತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ 

ಇಶವಾದ ಕೂಡಲೆ 'ಮುಮುಕ್ತುಗಳಿಗೆ ತಾನೇ ಆತ್ಮಸ ರೂಮು 

ದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೇ ವರ್ತಮಾನ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳ 

ತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿವೃ ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳು. 

ಭಾನೀಪ ್ರ ಶಿಬಂಥಕಪೆಂಬುದು, ಪಾಸಕರ್ಮಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ, 

ಗೆ ಬರುತ್ತ ದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಬರುವಂತಹದು. 
ಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ: ಕೆಲವು ಪಾಸಕರ್ನ್ಮ್ಯಗಳು 

ಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯಾದ ದೆಯಾದಾಕ್ಷಿಣ ರೂಸದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿ 

ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಬಗೆಯ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು 

'ಧಕಗಳೆಂದು ಅರಿಯಬೇಕು. ಹಾಗೆಂದು ಅರಿಯಜೆ ನಾನು 

» ಅಸಂಗನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಏನು 

ದು ಆ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೈ, ಆ ಪ್ರತಿ 
ಕರಿಗೆ ಹಲವು ಜನ್ಮಗಳನ್ನೇೇ ಉಂಟುಮಾಡದೆ ಬಿಡದು. ಹೀಗೆ 

ಧಕವು ಹಲವು ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 

x 
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ವಾಮದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಜನ್ಮವುಂಟಾ ಇಯಿತೆಂದೂ ಭರತನಿಗೆ ಮೂರು ಜನ್ಮ 

ಗಳುಂಟಾದುನೆಂದೂ ಮತ್ತೆ ಹಲವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ] ಗಳು ಉಂಟಾಡುವೆಂದ 

ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಯ ಮುಮುಕ್ಷುನಾಡವನೆ: 
ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿಬಂಧಕತ್ರಯಗಳನ್ನು .ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಿ? 

ಅವುಗಳು ತನಗೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ 

ಅನನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಟನ್ನುಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಏನೂ 
ಸಂಜೇಹೆನಿಲ್ಲ.  ಯಾವಾತನಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಬಂಧಕತ್ರಯಗಳೂ ನಾಶವಾಗಿ 

ಹೋಗಿರುತ್ತವೋ ಆತನಿಗೆ ಅದೇ ಜನ್ಮ] ದಶ್ಷೇ ಮುಕ್ತಿ ಸ ಡೊರಕುತ್ತ ದೆಂದೆ: 

ನಿದ್ಯಾರಣ್ಯಮುಫಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅ ಧಾಸುದೇವಮನನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ 

ನಿಷಯನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ 

ಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಕಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜುವ ಕಥೆ, 

ಯಜ್ಞ ಪಶುವಿನ ಪ್ರಥ್ಧೆ ಜೊದಲಾದುವು ಬಹಳ ಸ್ತಾರಸ್ನವಾಗಿವೆ. ಆಸುರೀ 

ವಾಸನೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಕಥೆಯೂ ಸಹ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು 

ವಿಷಯಕ್ಕೂ ದೃಷ್ಟ್ರಾಂತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ 

ತಿಳಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ಥೀವು ಅದನ್ನು ಓದಿಲ್ಲವೇನು? » ಎಂದರು. 

ಆಗೆ ಆ ಭಕ್ಕರು « ಬಕ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ ನೆನಪು. ಆದರೆ 

ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ॥ ಹಸವ ಡೆ ವಿಷಯ ಇರುವುದು ಈಗ ಭಗವಾನರು 
ತಿಳಿಸಿದನಂತರವೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 

ಭಗವಾನರ ಅಣತಿಯಂತೆ ಆದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಓದುತ್ತೇನೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ 

ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಗವಾನರಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡರು. 

೧೪ 

98-9-47 

ಬೃಂದಾನನ | 

ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉತ್ತ ತ್ತರ ಭಾರತ ದೇಶದನರೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಚೀಟಿ 

ಯನ್ನು ಭಗವಾನರ ಕೆ ೈಗಿತ್ತರು. ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಾರಾಂಶ ; « ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ 
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[Qa 
ಕೃಷ್ಣ ನ ನಿಜಸ್ವರೂಪವ ವನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿದರೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಗಳೆಲ್ಲ ವನ್ನೂ 

ಸರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವ ಶಕ್ತಿಯು Ea ತ್ತದೇನು? ಸ ರ್ಶನವನ್ನು 

ನಡೆದು ನನ್ನ 'ಭಾರವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನಿಗೇ ವಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಇಚೆ, ಯಾಗಿದೆ.» 

ಭಗವಾನರು ಆ ಚೀಟಿಯನ್ನೊ. ದಿ 6 ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ! ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡ 

ಬಹುದು. ಅವರನ್ನು ಸಃ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರವೂ ಅವರೆ 

ಮೇಲೆಯೇ ಇರುತ್ತ ಣ್ಯ ಈಗ ಆ ಚಿಂತೆ ನಿಮಗೇಕೆ? ಈಗಲೂ ಸಹ ನಿಮ 

ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನೂ ಅವರಿಗೇ ವಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿ 

ಕೊಳ್ಳು ವುದಿಲ್ಲವೇನು? ೫ ಎಂದರು. ಅವರು "ನಾನು ಈಗ ಶಿ ಕ್ಸ ಷ್ದ ತ 

ನಿಜಸ್ವರೂಪ ಸವನ್ನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 'ಆನನ್ನು 

ಧ್ಯಾ ನಟೀಕೋ. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಧಾ ್ ಯನಿಸಬಹುಜೋ? ೪» ಎಂದು 

ಪ್ರ ಸಿದರು, 

ಭಗವಾನರು “ ತಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜಾರಮಾಡಿ ತನ ನ್ನು 

ತಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡನಂತರ ತಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೃಂದಾನನವೇ 

ಹೊರತು ಬಂದಾವನವೆಂಬುದು ಜೇರೆಲ್ಲಿಯೋ. ಇಡೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ 

ಅಲೆಯುವ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೇ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ತೀವ್ರ ವಾದ ಅಭಿಲಾಸೆ 

ಇರುವನರು ಬೇಕಾದರೆ ಹೋಗಬಹುದು. . ಆದರೆ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಏನೂ 

ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮವೇನಿಲ್ಲ. 

ಗ 

ಅಹಮಾತ್ಮ್ಮಾ ಗುಡಾಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯಸ್ಸಿ ತಃ | 

ಅಹಮಾದಿಶ್ಚ ಮಧ್ಯಂ ಚ ಭೂತಾನಾಮನ್ಷ ಏನ ಚ | 

(ಗೀ. ಅ 10-ಶ್ಲೋ. 20) 

ಎಂಬ ಗೀತೆಯ ನುಡಿಯಂತೆ "ತಾನು? ಇರುವ ಸ್ಲಳವೇ ಬೃಂದಾವನ. ತಾನು 

ಯಾರು ಮತ್ತು' ತನ್ನೆ ಸ ಸೈರೊಸವೇನು ಎಂದು ವಿಜಾರಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ 

ಆತನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸಮಸ್ತ ನಿಷಯವಾಸನೆಗಳೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ 
ಲಯವಾಗುವುದನ್ನೇ, ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎನ್ನುವುದರ ನಿಜ 

ವಾದ ಅರ್ಥ. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರವೂ ಆತನ ಮೇಲೇ! » ಎಂದರು. 
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ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಳೊಬ್ಬರು “ ಸ್ವಾಮೀ! ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 

" ಏನಿಕ್ತ ದೇಶ ; pos ೦ ಜ್ ಸಂಸದಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ದ್ದಾ ಕೆ. 

" ವಿವಿಕ್ತ ದೀಶ ಎಂದರೇನು? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಭಗವಾನರು 

೬ ಪರಮಾತ ನೊಬ್ಬ ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರ ಡೀಶವೇ " ನಿವಿಕ್ತ 

ದೇಶ, € ಟಿ ಸು > ಎಂದರೆ ನಿಷಯಾದಿಗಳೊಡಫೆ ಸಂಪರ್ಕ 

ಹೊಂದನಕುವುಳೀ. ನಿಷಯಾದಿಗಳೇ ಜನಸಮೂಹ. ಅವುಗಳಿಲ್ಲದ ಸ್ಯ ಳನೇ 

ನಿವಿಕ್ಷನೀಶ” ಎಂದರು. ಆಗ ಆ ಶಾಸ್ತಿ ಗಳು " ಭಗವಾನರು ಈಗ ಅಪ್ಪ ಣೆ 

ಕೊಡಿಸುತ್ತಿ ರುವ ಆ ನಿವಿಕ್ತದೇಶ ಅಸರಿಸ್ಕ್ಷ ಎಂದಹಾಗಾಯಿತು. ಆನಕೆ 

ಗುರುಗಳ 'ಉಪಜೀಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಿನಿಕ್ಷದೇಶ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಗಳು 

ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು EC ಗೊಂಡರಲ್ಲವೇ “ವು ಹೇಳಿದ 
ಅಸರೋಕ್ಷಸಿ 'ತಿಯೆನ್ನು ಹೊಂದುವುದು? ;` ೫ ಎಂದರು. ಭಗವಾನರು 

ಚ ಹೌದು. ವಾಸುದೇವ ಮನನ ಮೊದಲಾದ ಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಸಾನ್ಲಿಧ್ಯ ; 

ದಲ್ಲಿದ್ದು ಶ ಶ್ರವಣ ಮನನಾದಿಗಳಿಂದ ಸರೋಕ್ಷಜ್ಜಾ ನನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ 1 

ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಪರಿಪಕ್ನಚಿತ್ತರಾಗಿ ಅಸರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು 

ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಾರ ಸಾಗರ ದಲ್ಲಿ ಅನಕೋಕ್ಷ ಯದು ಯಾವಾ 

ಗಲೂ ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ರ ಸೃತಿಬಂಧಕಗಳೇ ನ ಸರೋಕ್ಷ ಆ ಹ ಸ್ಪತಿಬಂಧಕ 

ಗಳನ್ನು ವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಬ್ಬ ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅಪರೊ ತವ ನ್ನು 

ಕ ಯಾವ ಪ್ರ ಆತ ವೂ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಾ ಕೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ 

ದರೂ ಒಂದೇ. ಸದ್ವ ಸು ವಿನ ಜ್ಞಾ ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯಾದರೂ ಶ್ರ ಶ,ವಣಾದಿ 

ಗಳು ಅವಶ್ನವೇ. FY ತಿಬಂಧಕೆಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾದರೂ ಶ್ರ ವನಾದಿಗಳು 

ಅವಶ್ಯವೇ. ಮೂರು 'ನಿಧವಾದ ನ ಸ್ರತಿಬಂಧಕಗಳನ್ನು ಇವಾಕಣೆ ಮಾಡಿ 

ಕೊಂಡವರು ನಿವಾತ ದೀಸದಂತೆ (ಗಾಳಿಯು ಬೀಸದ "ಸಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿರವಾಗಿ 

ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ದೀಪದಂತೆ) ಯೂ ತರಂಗಗಳಿಲ್ಲದ ನೀರಿಕಂತೆಯೂ ಇರು 

ತ್ತಾರೆಂದು  ಉಪಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. . ಎರಡೂ ನಿಜವೇ. ತನ್ನಲ್ಲಿ 
ತಾನು ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣುವಾಗ 'ನಿವಾತ ದೀಸದಂತೆಯೂ, ತಾನೇ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ 
ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುವಾಗೆ ತರಂಗವಿಲ್ಲದ ನೀರಿನಂತೆಯೂ ಇರುತ್ತಾನೆ ” ಎಂದು 

ವಿವರಿಸಿದರು. - 



೧೫ 

108-1047 

ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ತರಕಾರಿಗಳು 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿನೋ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ 
ಭಗವಾನರ ಶರೀರ ಸ ಲ್ಸ ಕೃಶವಾಗುತ್ತ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ 

ಕಮಲಾರಾಣಿಯೆಂಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಕ್ತೆಯೊಬ್ಬಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ತರಕಾರಿ 

ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಸಿದ್ರಾ "ಯೇ ಮೊದಲಾದ ಹಣ್ಣು ಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ದ್ರ ವ 

ಪದಾರ್ಥವೊಂದನ್ನು ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತೂ ನೇ ಗಂಟಿಗೆ ಭಕ್ತ ಕೊಬ್ಬ ರ 

ಮೂಲಕ ಭಗವಾನಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರು. ಊಟಿದ 

ಸಮಯಕ್ಕೆ ಈಕೆ ಇದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ, ತೂ ಎಂದು ಅದನ್ನು 

ಅಂದು ಭಗವಾನರು ಸ್ತೀಕರಿಸಿದರು. ಆಕೆ ಮರುದಿನವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿ, 

ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವಾನರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಳು. ಭಗವಾನರು ಅದನ್ನು 

ನೋಡಿ ಸೇವಕರೊಡನೆ 4 ನಿತ್ನವೂ ಇದು ಏಕೆ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ 

ಕಳುಹಿಸಕೂಡದೆಂದು ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ? ಎಂದರು. ಆದರೆ ಅದರ ಮರುದಿನವೂ 

ಆಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಭಗವಾನರು “ಅದೋ! ಇಂದು 

ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ... ಕಳುಹಿಸಬೇಡವೆಂದರೂ ಇವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೇನು? 

ಮೊದಲೇ ಬೇಡ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ತಪು ಸ 
ನಮ್ಮದೇ ೫ ಎಂದರು. 

ಆಗ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು “ ಈಜೆಗೆ ಭಗವಾನರ ದೇಹ ಸೊರಗುತ್ತಿದೆ 

ಯಲ್ಲವೇ? ದ್ರಾ ಕ್ರಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ದ್ರವ 

ಪದಾರ್ಥವು ಭಗವಾನರ ಆರೋಗ ಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು: ಬಹುಶಃ ಆಕೆ ಹೀಗೆ 

ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು? ಎಂದರು. Wh «ಹೋ! ಹಾಗೇನು? 

ನೀನು ಅಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಕಾಲತ್ತು. ವಹಿಸಲು: ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ? » 

ಎಂದರು... ಅವರು “ಭಗವಾನ್, ಹಾಗಲ್ಲ. ಇಂತಹೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು 

ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಅಷ್ಟೆ? ಎಂದರು. " ಭಗವಾನರು 

« ಇರಬಹುದು... ' ಆದರೆ: ಅವುಗಳೆಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು 
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ನಮಗಲ್ಲ? ಎಂದರು. ಆ ಭಕ್ತರು “ಆದರೆ ಆಕೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹೀಗೆಯೇ 

ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೀನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ನಂ ಭಗವಾನರು 
« ಸರಿಹೋಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ) ಊಟಿಮಾಡುವವಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಕೆಯು 

ಹಾಗೆಯೇ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಸಿ 

ಎಂದರು. ಆಗ ಅವರು "ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೆ ಬೇಕು? ಎಂದಾಗ 

ಭಗವಾನರು “ ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಏಕೆ? ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 

ಆ ಭಕ್ತರು " ಭಗವಾನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವೇ ಹೊರತು 

ಅಷೊ ಂದು ದುಬಾರಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೋೊಡಿಕೊಡಲು 

ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ? ” ಎಂದರು. ಜಗವ 65 «ಹೋ! ಹಾಗೋ 

ಸಮಾಚಾರ! ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮಾತನ್ನೇ. ಭಗವಾನರಿಗೆ 
ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಾನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ 

ಇಗಿರುವ ಸದಾರ್ಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ 

ದಂತಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ ದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯ ನುಚ್ಚ ನ್ನ್ನ ಕೊಂಡು 

ಅಂಬಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಸುಡಿಯಬಹುದಲ್ಲನೇ? 

ನಮಗೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕ ರವೇ ಏಕಿಷ್ಟು, ಖರ್ಚು? * ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 

ಆ ಭಕ್ತರು “ ಭಗವಾನರ ಶರೀರಾರೋಗ್ಯವು ಜೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು 
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದೇವೆ * ಎಂದರು. ಭಗವಾನರು " ಅಜೇನೋ 
ಸರಿ... ದ್ರಾಕ್ಷಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಹಣ್ಣು ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ 

ತರಕಾರಿಗಳು ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದೆ ಇಂತಹ ದ ್ರವಸದಾರ್ಥ 

ದಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬ ರ ಆರೋಗ್ಗ ಉತ ತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ 

ನೇನು? ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು 

ತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ? ಹಾಗೆಂದಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗೇ 
ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಹಾಗಿರದೆ ಅವರಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು ಅನಾರೋಗ್ಯವಿರುತ್ತದೆ 
ಯಲ್ಲಾ, ಅಜೀಕೆ? ಅನರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಉಪ್ಲಿ ನಕಾಯಿಯ ಚೂರನ್ನು 

ನಂಜಿಕೊಂಡು ಗಂಜಿಯೂಟ ಮಾಡುವ ಬಡವನೇ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ನವಂತ 

ನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಗಂಜಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಆಗುವ ಸುಖ ಬೇರಾವುದ 

ರಿಂದಲೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಜಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
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ಬೇಸಗೆಯ ಕಾಲ ಬಂದಿತು ಎಂದರೆ ಒಂದು ಡೊಡ್ಡ ಮಡಕೆಯನ್ನು ತಂದು 

ಎಲ್ಲರ ಊಟವಾದ ನಂತರ ಮಿಕೃ ಅನ್ನವನ್ನು ಆ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೆ, 

ತುಂಬಾ ನೀರು ಸುರಿದು, ಸ್ಟ ಲ್ಸ ಮಜ್ಜೆ ಗೆ, ಸ ಲ್ಪ ಗಂಜಿ ಬೆರೆಸಿ, ಹಸಿಶುಂಠಿ, 

ಕರಿಬೇವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದ ಟೆ ಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಎತ್ತಿಡು 

ಕ್ರಿದ್ದೆವು. ಅವೆಲ್ಲವೂ 'ದಿಕಿತು ಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯಾದ ನಂತರ ತಂಪಾದ ಪಾನೀಯ 

ವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 
ಒಂದೊಂದು ಲೋಟವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದು ಎಷ್ಟೊ ತ 

ಖತವಾಗೂ ಇರುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ದಣಿವೂ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. Ay 

ನಮಗೆ ಯಾವ ರೋಗವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಜೆ ತನ್ಯ 

ದಾಯಕವಾದ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ಆ ಗಂಜಿನೀರನ್ನು ಕೊಟ ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು, 

ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. "ಅಯ್ಯೋ! ಸಾಮಿಗಳಿಗೆ 
ಈ ಶಂಗಳು ತೋರುತಚ್ಣೆ (ಗಂಜಿ ನೀರು) ಕೊಡುವುಜೀ? ? ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, 

ಏನು ಮಾಡುವುದು? "ಗೆ ಇಂತಹ ದುಬಾರಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಡು 

ವುದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಖರ್ಚು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ! ಇದೇ 
ಹಣದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ಕೊಂಡು, ಬೀಸಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಕೊಂಡರೆ ಒಂದು 

ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಅಂಬಲಿಯನ್ನು ಕಾಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಅದು ಎಷ್ಟೋ 

ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿವರ್ಧಕ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಮತ ಒಪ್ಪೊ ತ್ರಿನ 

ಆ ಬಗೆಯ ದುಬಾರಿ ಊಟದ ಬರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕ A 

ಒಬ್ಬ ರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಬೆಟ್ಟ ದಮೇಲಿರುವಾಗ ನಾನು 

ಹೀಗೆಯೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಎಷ್ಟೋ ಸುಖವಾಗಿದ್ದ. ಈಗ ಅದನ್ನು 

ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳುವವರು ಯಾರು? ದ್ರಾ ಕ್ಸಿಹಣ್ಣಿ ನ ಹುಳಿಗೊಜ್ಜು, 

ಟೊಮ್ಮಾಟೋ ಹೆಣ್ಣಿ ನ ತಿಳಿಸಾರು ಹೀಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ. ಏನೇನೋ ನದಾರ್ಥ 

ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೇಕೆ? ನಾಳೆ 

ಯ ಇವಾವುದನ್ನೂ "ಕಳುಹಿಸಕೂಡದೆಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿ » 

ಎಂದು ಆಜ್ಞಾ ಸಿಸಿದರು. 

ಅಂದಿಗೆ ಅದು ನಿಂತುಹೋಯಿತು. 4 ಬೆಟ್ಟ ದ ಮೇಲಿರುವಾಗ ಬಿಲ ದ 

ಹಣಿ ಕಿನ ತಿರುಳನ್ನ್ಲೇ ತಿಂದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿತ್ಲಿ* .ಎಂದು ಭಗವಾನರು 
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ಬಹಳ ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಲಿ ತಾವೊಬ್ಬರೇ 

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. 

೧೬ 

22-10-47 

ಸ್ವಾಮಿತ್ಸ | 
ಭಗವಾನರ ಶರೀರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊರಗಿಜೆಯಲ್ಲವೇ? ಪುಷ್ಟಿ 

ಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ದಿರುವುಡೀ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೆಂದು ಕೆಲವು 

ಭಕ್ಷ್ಮರುಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಬಂಗಾಳದ ಯುವತಿ 

ಯೊಬ್ಬಳು ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾ ಹ್ಹ ಕೆಲವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೀಟಿ (ಪೇರಳೆ) ಹಣ್ಣು 

ಗಳನ್ನು ಹೋಳುಗಳನ್ನಾ ಕ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಖಾರವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ 

ಭಗ ಕರ ಬಳಿಗೆ ಘಟ "ಭಗವಾ ಇನರು Rc ಸೊರಗಿದ್ದ ಕ್ಕೆ ಸತತ 

ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವುಗಳನ್ನು 

ದಯಮಾಡಿ ಇ (ಕರಿಸಬೇಕು? ಎಂದು ಕೇಳಿಕೆಡಿಂಡರು. ಭಗವಾನರು ನಗುತ. 

4 ಯಾರು ಸೊರಗಿರುವುದು? ನೀನೋ ಅಥವಾ ನಾನೋ?” ಎಂದು 

ಕೇಳಿದರು. ಆಕೆ " ಭಗವಾನರೇ » ಎಂದರು. ಭಗವಾನರು “ ಜಿನ್ನಾ ಗಿದೆ, 

ತೊಳಮಾಡಿದರೆ ಯಾರು ಸೊರಗಿದ್ದಾ ಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ "ವು 

ಅಂತಹೆವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೆಲ್ಲ 

ನಮಗೇತಕ್ಕೆ ? ಚ ತೆದಿನ್ದೀರಿ, ಸರಿ; “ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತರಬೇಡಿ * 

ಎನ್ನುತ್ತ Ha ಹೋಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೇವಕಕೊಡನೆ "ಇದೋ 

ನೋಡಿ ಆಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ ಶವಾಗಿದ್ದಾ ರೆ, ಮೊದಲು ಆಕೆಗೆ ಸ ಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾ 

ಗಿಯೇ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿಬಾ? ೫ ಎಂದು 

ಹೇಳಿದರು. 

ಭಗವಾನರೊಡನೆ ಸಲಿಗೆಯಿಂದಿರುವನರೊಬ್ಬ ರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 

ಭಗವಾನರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ನ ಆಹಾರದ ಪ ಗ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ 
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ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾದರೆ ಹೇಗೆ?» ಎಂದರು. ಭಗವಾನರು 

«ಓಹೋ! ಹೀಗೆಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? ನನಗೆಷ್ಟು ಬೇಕೋ 

ಅಷ ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದು ಶರೀರವನ್ನು 

ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಸ್ಥೂಲಕಾಯರಾಗಿರುವವರು ಎಷೊ ಸಿಂದು 

ಬಗೆಯ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತೇನು? ಆಹಾರನನ್ನು 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವವರ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು. ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಖಾಯಿಲೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ * ಎಂದರು. 
ಆಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 4 ಸಾರು (ರಸಂ) ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯು 

ವುದನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿ ದ್ದೀರಲ್ಲಾ, ಏಕೆ? » ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಭಗವಾನರು 
4 ಏತಕ್ಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಿರಾ? ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡಿಸುವ ರೀತಿಯನ್ನು 

ನೋಡಿದರೆ ಆಗ ನಿಮಗೇ ಅದರ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಡೊಡ್ಡ 

ಸೌಟುಗಳ ಸಮೇತ ಬಕೆಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದು 

ಬಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಸೌಟು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 

ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಎಲೆಗಳ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಸೌಟನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ 

ಮುಳುಗಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧವನ್ನು ಆ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಬಡಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ 

ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೂ ಹೊಟಿ ಕೆ ತುಂಬಿ 

ದಂತಾಗಿ, ಅಯ್ಯೋ ಸಾಕು! ಎನ್ನುವಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಜುಗುಪ್ಸೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 
ಆದಕಾರಣ ನಮಗೆ ಅರ್ಧ ಸೌಟು ಮಜ್ಜಿಗೆಯೇ ಸಾಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿ 

ಸಿದ್ದೇವೆ? ಎಂದರು. 

ಆಗ ಆ ಭಕ್ತರು “" ಹೋಗಲಿ, ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ 

ಬಾರದೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಲು, ಭಗವಾನರು " ಅಜೋ | ಮೊದಲಾಯಿತು. 

ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?” ಎಂದರು. 
ಅವರು “ ಇದೇನು ಭಗವಾನ್? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಣ್ಣು ಗಳು ಬರುತ್ತಿರು 

ತ್ತವೆ? ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಅಯಾಚಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು 

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದು ನೀವೇ ಆಗಾಗ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ? * ಎಂದರು. 

ಆಗ ಭಗವಾನರು “ಓಹೋ! ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರು 
ನವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು ಎಂದೇನು? » ಎಂದು ಕೇಳಿದರು, ಅವರು. 
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«ಆಗಲಿ; ; ಎಸ್ಟೋ ಬಗೆಯ ಹ ಹಣ್ಣು ಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 

ಹಂಚಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವುದಕ್ಕೆ ನಿನು ಅಡ್ಡಿ? ೪» ಚಿ ಸರಳು. ಭಗವಾನರು 

« ಸರಿಹೋಯಿತು! ಗೂ "ತೊಡಲು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಿದೆ ಅಧಿಕಾರ? 

ಜೀವರಿಗೆ ನೆ ವೇದ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ 

ನಂತರ ಶೆಗೆದುಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಉ ಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ಟು ಚ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. 

ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟ ಕೆ ಸು “ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬೀಗದ ಕೆ 

ಉಗ್ರಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಾ ೃರೀನದರುತ್ತ ಡೆ. ಪ್ರತಿಸಲವೂ ಅವರನ್ನು 

ಯಾರು ಹೋಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ? ಹೀಗೆಯೇ ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ॥ ಒಬ್ಬೊ ಬ್ಬರು 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಲಸವೂ ಇಲ್ಲ; ಜಃ 

ಯಾನ ಸಾ ತಂತ್ರ ವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ; ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ದೇವರಿಗಿಂತ ನಾವು ಸ ಲ್ಸ ಉತ್ತಮ. ಹೋದಷ್ಟು ಹೋಗಿ ಉಳಿದಿರು 

ವುದನ್ನು ಹತ್ತುಮಂದಿಗೆ ಹಂಚುವಾಗ ನಮಗೂ ಸ ಲ್ಪ ಭಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 
ಸಾ ಮಿತ್ತ ಶೆ ಎಂದರೆ ಇದೇ * ಎಂದು ನಗುತ್ತಲೇ ಉತ್ತರವಿತ್ತರು. ಕ 

ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದಂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಹದಿನ, ದು ದಿವಸಗಳೆ ಹಿಂದಿ 

ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕಾ ಳುಮೆಣಸುಗಳನ್ನು ತಂದಿತ್ತಾಗ ಭಗವಾನರು ಅನು 

ಗಳಿಗೆ ಅಳಲೆಕಾಯಿ, ಸೆಟ್ಟು ಫ ಪ್ಪು ಮೊಡಲಾುವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಪುಡಿಮಾಡಿಸಿ, 
ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತೆ ತ್ರಿಗಳನ್ನಾ ಗಿ "ಮಾಡಿಸಿ ಗಲು ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಹಾಗೆ 
ಒಣಗಿಸಿದ ಆ ಸಾಕಿ ಗಳನ್ನು ಇಂದು ಒಂದು ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟ ರುನೆ 
ನೆಂದು ಶಿವಾ ನಂದರು” ತಳಸ 44 ಅದನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲೇನು ? 9» ಗು 
ಭಗವಾ ನರನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಅದು ಕಥಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಯದೆಂದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ 
ಭಗವಾನರು ಗಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿ ಜು ಕೆ. ಹದಿನೈದು ದಿವಸಗಳಿಂದ 

ಇದರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನೆ ಎತ್ತದೆ ಇಂದು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಲು, ಭಗವಾನರು 
ನಗುತ್ತ ಖೇ ಸ ಓಹೋ! . ಇಂದು ಇದು ನಿನ್ನ್ನ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂಡಿತೇನು? ? ಸರಿ, ಸರಿ. 
ಬಹುಶಃ ಸ್ನಾಮಿಗಳೇನಾದರೂ ಕೇಳುತಾ ಇರೋ ಇಲ್ಲವೋ ನೋಡೋಣ 
ಎಂದು ಸ ನ್ನು ಇವರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೇಳೆ ನಾವೇನಾದರೂ 
ಕೇಳಿದರೆ ಇದೇನಪ್ಪಾ! ಈ ಸ ಸ್ವಾನಿನಿಯು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವಿಜಾರಿಸಲು ನ 
ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ!' ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಸ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ.ಪಿ ಪ್ರೀ 
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ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ! ನಮ್ಮನೆ ನಾದರೂ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ; 
ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಾಡುವುದು? 

ಇವರೆಲ್ಲರ ಯೋಗ್ಯತಾಪತ್ರ (ಸ ಸರ್ಟಫಿಕೇಟ್) "ತಮಗೆ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ತೀರಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಾಮಿಯು 

ಕೇಳಬೇಕಾದದ್ದೇ. ಸ್ವಾಮಿತ್ತ್ವ ಎಂದರೆ ನಿನೋ ಬಹಳ ಸ ಸುಖವೆಂದು ಜನ 

ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೋ! ಸಾಮಿತ, ಎಂದರೆ ಇದೇ. "ಸಾ ಮಿತ್ತ' 

ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಸಾ ರಸ ವಾಗಿರಾ 

ತಜಿ” ನಂದ 

 ಆಭಕ್ಕರು" ಭಗವಾನರು ಬಹಳ ಹಾಸ್ಮವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ!” 

ಎಂದರು." ಭಗವಾನರು ಮುಗುಳುನಗುತ್ತ “ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯವೇನಿದೆ? 

ಎಲ್ಲವೂ ಯಥಾರ್ಥವೇ. ' "ಸಾ ಮಿಯ ಮೆತ್ತೆಯನ್ನು ಹಾಸಿರುವ ಮತ್ತು 

ಒರಗುದಿಂಬುಗಳಿಂದ . ಕೂಡಿದ ಸುಖಾಸನದ ಮೇಲೆ ಹಾಯಾಗಿ ಕುಳಿತು 

ಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೇನು? ? ಎನ್ನುವವರು ಎಷ್ಟೊ ೀ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾ ರೆ, 

ನಮ್ಮು ಪ ಪಾಡು ಅವರಿಗೇನು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತ ದೆ? ಅದಕ್ಕೇ "ಸಾ ಮಿತ? 

ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವೊಂದನ್ನು ಬರೆದಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಯದಿಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ 

: ಐವತ್ತು ̀ ಭರ್ಷಗಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳಿಲ್ಲವನ್ನೂ ಬರೆದರೆ ಮಹಾ- 

ಭಾರತದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬರೆಯುವವ 
ರಿದ್ದರೆ ಬರೆಯಬಹುದು? ಎಂದರು. ಆ ಭಕ್ತರು «“ ಇವುಗಳನ್ನ ಲ್ಲ ಯಾರು 

ಬರೆಯುತ್ತಾ ಕೆ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಭಗವಾನರು “ ಏಕೆ? " ಹೌದು 

'ಹೌಡು ; ಸರಿ ಸರಿ ` ಎಂದರೇನೇ ಸಾ ಮಿತ ಸಿದ್ಧಿ ಸುವುದೆಂದು ಆಗ ಎಲ್ಲ 

ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ ಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಬರೆಯಬಾರದು? ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ 

ನನ್ನೆ ಡೆಗೆ ತಿರುಗಿನೋಡಿ, « ನಿನು? ನೀನು ಬೇಕಾದರೆ ಬರೆಯಬಹುದು * » 

ಸ ಹೇಳಿ ನಕ್ಕರು, 



೧೬ 

ಲಕ್ಷ್ಯದೃಷ್ಟಿ 
ನಿನ್ನೆ ತಾಯಿಕೋತಿಯೊಂದು ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮರಿಯನ್ನೆ ತ್ತಿ ಕೊಂಡು 

ಬಂದು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನರ ಸುಖಾಸನದ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಕಿಟಿಕಿಯ ಹೊರಗೆ 

ನಿಂತುಕೊಂಡಿತು. ಭಗವಾನರು ಏನನ್ನೋ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು 
ಮು ಅದು ಸೆ ಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾದುಠಿಂತು " ಕೆಚಕಿಚ? ಎಂದು 

ಬ ಮಾಡಿತು. ಆಗ ಭೆಗನಾನರ ಸೇವಕರೊಬ್ಬ ರು " ನಡಿನೆಸಿ? ಎಂದು 

ಆ ಗದರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕದಲಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಭಗವಾನರು 

ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನೋಡಿ ಆ ಸೇವಕನನ್ನು ಕುರಿತು “ಸೆ ಲ್ಪ ತಾಳು. ಅದು ತನ್ನ 

ಮುಗುವನ್ನು ಭಗವಾನರಿಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಂದಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ 

ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಅದರ ಮಗು 

ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು, ನೋಡಿ! ಎಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಮಗು? * ಎಂದು ಅದರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ 

4 ಏನಮ್ಮಾ ! ಏನು? ನಿನ್ನ ಕಂದನನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು 

ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ? ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಯ ಹ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಿ ತಿಯಿಂದೆ 

ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ ೧ನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ. ಕು. 

ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ ದಿತಿ ದರೆಂದು ಸಾ ತಂತ್ರ ಜೆ Re 

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಧ ಜಂಕೋಷವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ 

ದಿನಗಳೆ ಹಿಂದೆ, 11-12ನೇ ತಾರೀಖು ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು Bc 

ಭಗವಾನರು ಸ ಸೃರ್ಣೋತ್ಸ ವ ಸರ್ಣಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾ ಗೆ ವಾನರಸೆ ನ್ಯ 
ನೊಂದು ಹಣಿ ಕ್ಲಿ ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಗಲಾಟಿಯನ್ನು "ಮಾಡಲು, 3 ಸ್ಥ ಸಾ ಮಿಯು 
ಅವುಗಳನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಓಡಿಸಲು ಯತಿ ಸಿದನು. ಭಗವಾನರು ಅದನ್ನು ಕೆಂಡು 
“ನೋಡು! 15ನೇ ತಾರೀಖು ಬನ ಸಾ ತಂತ್ರ ದ ಉತ್ಸ ನವೇ. 
ಅಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಅಟ್ಟಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಥೆಣವನ್ನ್ ನೀಡಬೇಕು, 
ತಿಳಿಯಿತೇ? » ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 14ನೇ ತಾರೀಖು ಅಶ್ರ ಮನಾಸಿಗಳು 
ಧ್ವಜಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುತ್ತ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ಓಡಾಡುತ್ತಿ ದ್ದಾ ರೆ; 
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ಯಥಾಪ್ರ ಕಾರ ವಾನರಸೆ ನ್ಯ ವು ಬರಲು ಸೇನಕರೊಬ್ಬ ರು ಅವುಗಳನ್ನು 

ಓಡಿಸಲು ನ ಸ್ರಯತ್ನಿ ಸುತ್ತಿ ದ್ದಾ ಕ್ಯೆ ಭಗವಾನರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ 

« ಬೇಡಿ! 'ರಪುಗಳಕ್ನು, ಸತ ಓಡಿಸಬೇಡಿ! ಅವುಗಳಿಗೆ 'ಮಾತ್ರ ಸ್ವರಾಜ್ಯ 

ಬರಲಿಲ್ಲವೇನು? ಕಡಲೆ, ಪುರಿ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೂ 

ಟಔತಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವುಗಳನ್ನು SE ಓಡಿಸು 

ತ್ತಾರೆಯೇ? * ಎಂದರು. ಆಗ ಆ ಸೇವಕನು “ಸ ಸ್ವಾತಂತ್ರ J ದಿನಾಚರಣೆ 

ನಾಳೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಇಂದೇನು ವಿಶೇಷ? ” ಎಂದಾಗ, ಭಗವಾನರು “ ಓಹೋ! 

ನೀನುಗಳೆಲರೂ ನಾಳಿನ ಉತ ಶವಕ್ಕೆ ಇಂದು: ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ 

ಅವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸುಮ ಸನಿರಬೇಕೇನು? ಅವುಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಅವುಗಳಿಗೆ. 

ಅದಕೆ ನಂತೆ: ೪» KN 

ಸ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಏನು ನಡೆಯುವುದು ಗೊತ್ತೇನು? ಭಗವಾನರು 

ಸಭಾಂಗಣದ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ ಅವರ ಕಾಲಿನ ಬಳಿಯಿರುವ 

ಕಪಾಟಿನ ಹತ್ತಿರವೋ, ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ ಅವರ ತಲೆಯ ಹತ್ತಿರವೋ, 

ಭಕ್ತ ರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಹಣು ಗಳನ್ನ ಡಲು "ಯಾರಾದರೊಬ್ಬ ರು ಸೇವಕರು 

ಒಂದು ಬುಟಿ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟು Fe ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು ತ್ತಾ 1 ಆ ಸೇವಕರು 

ಆಗಾಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ತುಕಡಿಸುತ ತ್ರಲೋ ಟ್ ಆಕಾಶವಾಜಿಯ 

ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸ್ಯ ಟೋ ಅನ ೈಮನಸ್ಕರಾಗಿರುವ ಸಮಯವನ್ನ (ಕಾದು, 

ಈ RN ಬುಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿಲ್ಟ ರುವ ಹಣ್ಣು ಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೊಂಡು 

ಹೋಗುವಾಗ ಸಭಿಕರಲ್ಲಿ ಯೋಜ ಅವುಗಳನ್ನು ಗದರಿಸುತ್ತಾ, ಕೆ. ಆಗೆ 

ಭಗವಾನರು ನಗುತ್ತ “ ಇವರು ತದೇಕನಿಷೈೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಿ ) ಮಗ್ಗರಾಗಿ 

ತೂಕಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಬಂದು ಇವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು 

ತ್ರಿದ್ದಾ ರೆ, ಯಾರಾದರೊಬ್ಬ ರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು 

ಅಲ್ಲವೆ? ಇವರು ಹೆಣು ಗಳನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅವರು ಅವು 

ಗಳನ್ನು. ಹೊಟ್ಟಿ ಯೊಳಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಎನ್ನುತ್ತ 

| ಕುಹೂ ಗಾನರಸವನ್ನು ಆಸಾ ದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದರೆ ಫಲರಸವ ನ್ನು 

ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ; pe ಬೆಕ್ಳಿಯತೇ" ಅಲ್ಲವೇನು?» ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 
ಯಾರೂ ಸೇನಕರುಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಹೀಗೇನಾದರೂ ನಡೆದರೆ ಅವರು 
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ಬಂದಕೂಡಲೆ “ ಏನಯ್ಯಾ! ನೀವಾರೂ ಇಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ 

ಕೆಲಸನನ್ನು ಇವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿದ್ದಾ ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾ ರೆ. ಆದಕಾರಣ ಜ್ತ ಇನ್ನೊ ಸೆ ಲ್ಪ ಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು 

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಬೆಟ್ಟ ದಮೇಲೆ ರ? ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ನಮ್ಮ ಡನೆ 

ಇರುತ್ತಿ ದ್ವನರು ಇವರೇ. 1 ನೀವು ಅವರನ್ನು ಅಟ್ಟು ತ್ರಿ ಬರಿ: ಆದರೆ 

ಆಗ ಅವರಣೇ ರಾಜ್ಯ” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿ ಕುಣ. 

ಕೆಲವು ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಭಕ್ತರುಗಳು ಬರುವಾಗ, ತರುವ 

ಹಣು ಗಳನ್ನು ಈ ಕಪಿವೀರರು ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಕಿತ್ತು ಕೊಂಡು 

ಹೋಗುತ್ತಾ ಗ್ರ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಪ್ರ ಸಾದರೂಪವಾಗಿ ಬಂದಿರುಗಿಸಿದ 

ಹಣು ಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರು ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಕ್ರಿರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವಾಗ 

ತಟಕೆ ನೆ ಅ a ಗಳನ್ನು ಎಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇ ಮೊದಲಾದುವು 

ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿ ರುತ್ತಾ ಕೆ. ಆಗ ಭಗವಾನರು ನಗುತ್ತ € ಅವರ ಪಾಲಿನ 

ದನ್ನು ನಸ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾ ಶೆ. ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಗ 

ಆವಳ ಲಕ್ಷ ದ ಷ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಹೆಣು ಗಳನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ 

ತಮ್ಮ ಸಾಲಿನರನ್ನು ಇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದ್ಯ ಸ 

ಯಾದರೋ ನಾ pa ಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. `ೈವುಗಳಿಗೆ ಲತ 

ಅವುಗಳಮೇಲೆಯೇ ದೃಷ್ಟಿ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ದಾ ತದ ಸರಿಭಾಷೆಯನ್ಲ 

ಲಕ್ಷ್ಯ ದೃ ಸ್ಟ ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ವಾನರದೃ ಹಿ ಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಕುಜ ಕಣ್ಣು ಸಂಜೆ ಯಿಂದಲೇ ಅವರ ಇಂಗಿತೆನನ್ನು ಯುವ ಶಕ್ತಿ 

ಶಿಷ ನಾದನನಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲ 

ಡೊರಕುವುಜೀನು? » ಎಂದು ಒಂದು ಬಾರಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. 



೧೮ 

೩6-10-47 
ಉಪಾಧಿ 

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನರೊಬ್ಬರು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೇದ- 

ಫಾರಾಯೆಣವು ಮುಗಿದನಂತರ ಭಗವಾನರನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ, ಆಸಾ ಸ್ವಾಮೀ! 

ಜ್ಞಾ ನಿಯಾದನನು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವನು 

ನಿಜವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ; ಅದು ಹೇಗೆ ಸರಿ- 

ಹೊಂದುತ್ತದೆ? * ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಭಗವಾನರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ 

ಉತ್ತರಿಸಿದರು : ಹೇಗೆ ಎಂದಿರಾ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆಯಿದೆ. ಇಬ್ಬರು 

ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಜತೆಗೂಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ 

ಯಾದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂಗಿಡರು. ಆಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಗಾಢನಾದ 

ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿತು. ಇನ್ನೊಬ್ಳಾ ತಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 

ಅನೂ ಅವನ ಸೆ ೀಹಿತರೂ ಯಾಃ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ್ಕ "ಎಷ್ಟೋ ದೇಶ 

ಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ, Me ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಕಂಡನು. ಬೆಳಗಾದ 

ಸತರ ಮೊದಲನೆಯವನು ಎದ್ದು ಕು ತನಗಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಢಸ್ಟನ್ನ ದ 

ದೆಸೆಯಿಂದ ಆ ಭ್ರ್ರಾ ಂತಿಯು” ತನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಟ್ಟಿ ರದ ಕಾರಣ, 

(ಕೆ ಏನಯ್ಯಾ! ನಾನೂ ನೀನೂ ಕಲೆತು ಇಲ್ಲಗೆ ಹೋಗಿ್ಷಿವು, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು 

ಮಾಡಿದೆವು ; ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು, ಈ ಕಲಸ ನನ್ನು ಮಾಡಿಜಿವು ; ಅದನ್ನು 

ನೋಡಿದೆವು, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಆದರೆ ವ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಜ 

ಬಂದೆವು? ? ಎಂದು ಸಶ್ಚಿಸಿದನ್ನು. ಮೊದಲನೆಯವನಿಗೆ ಆ ಭ್ರಾಂತಿಯೇನೂ 

ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, " ನಾನೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ? ಎಂದನು. 

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅನನೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಇವನೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆ 

ಯವನಿಗೆ ಆದ ಸಪ ಸದ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ತಾನೊಬ್ಬ ನೇ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನೊಡನೆ 

ಈತನೂ ಬಂದಂತೆ ಬ್ಯ ಇವನಿಗಾದರೋ ಸ ಭ್ರಾ ಂತಿಯಿಲ್ಲದ Hes 

ಅವನಿಗೆ "ನಾನೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನೀನೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬ "ಕೂ ಇಲ್ಲೇ 

ಮಲಗಿದ್ದೆವು. ಅದು ಬರಿಯ ಕನಸು, ಸತ್ಯ ವಲ್ಲ? ಎಂದು $ ಮಿತ್ರನಿಗೆ 
6 
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ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಏನು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ದಷಿ ಭೇದವೇ 

ಕಾರಣ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಪ್ವ ಸ್ಪ ಸದ್ಯ ಶವಾದ ಈ ಶರೀರವನ್ನೇ ಸು 

ಎಂಬ ಭ್ರಾ ಂತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ” ಣ್ ನ ಫಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ 

ಕೊಡಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿ ಡೆಯೇ ಹೊರತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜ್ಞಾ ನಿಗಳಿಗೆ 

ಇವು ಯಾವುದೂ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ? ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. 

ಇನ್ನೊ; ಬ್ಬ ರು ಜ್ಞಾ ನಿಯ ಕಣ್ಣು ಗಳು ನೋಡುತ್ತಿ ರುವಂತೆ ಕಂಡರೂ 

ಅವರು ಯಾವುದನ್ನೂ ಕಾಣುವುದೇ ಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ? ” 

ಎಂದರು. i «ಹೌದು. ಜಾ ಫ್ಲನಿಯಾದವನ ಕಣ್ಣು ಗಳು ಸತ್ತ 

ಆಡಿನ ಕಣ್ಣು ಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು 'ಗನಮಾನನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ 4 

ಅವರ ಕಣ್ಣು ಗಳು ಥಳಥಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಕೂಡಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಗಿ ತೆರೆದು 

ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅನರು ವಾಸ್ತ ನವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿ ರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತ ದೆ ಅಷ್ಟೆ ಕ 

ಎಂದರು. ಆಗ ಆ ಭಕ್ತ ರು * ಅಂತಹ ಸಿದ್ದ ಪುರುಷರಿಗೆ ಉಪಾಧಿ ನಿನ್ನು 

ವುದೂ ಸಹೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತಿ ಶ್ಲೀರೇನು?” ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಭಗವಾನರು 

« ಅದು ಸರಿ. ಜಾ ಎನ್ನು ವುನೀ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ನಿಜವೇ ಆದರೂ, 

ಯಾವುದೂ ಉಪಾಧಿಯಿಬ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು `ಹೇಗೆ 
ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂಬ ಶಂಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ "ಉಪಾಧಿ 

ಎಂಬುದು ಇದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಾಗಿದ್ದು 

ವಿಜೇಹಮುಕ್ತಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ 8 ಅದು 
ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಗೆರೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಆಗೆರೆ 

ಕಾಣಿಸುತ್ತಜೆಯೇ ಹೊರತು ನಂತರ ಅದರ ಗುರುತೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ 

ಅಂತೆಯೇ.” ಎಂದರು. 

4 ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಿದ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸೂ ಲಶರೀರದ ಪತನಾನಂತರ 

ಉಪಾಧಿ ಎನ್ನುವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ; ಅಲ್ಲವೇ? ಈ ಬೆಟ್ಟ ದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊ 

ಸಿದೆ ಪುರುಷರುಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರರಾಣಪ್ಪ ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿಜಿಯಲ್ಲದೆ 

ಭಗವಾನರೂ ಸಹೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವೊಂದು 

ಉಪಾಧಿಯೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಸಿದ್ಧ ಸ ಪುರುಷಕೆನ್ನು ವವರು ಪ್ರ ತೈ (ಕವಾಗಿರು 
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ವುದು ಹೇಗೆ? * ಎಂದು ಆ ಭಕ್ತರು ಕೇಳಿದರು. ಭಗವಾನರು “ ಇಜೋ 

ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಹ! ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಆ ಸಿದ್ಧಪುರುಷರಲ್ಲೂ ಸೆ ಲ್ಪ ಜೇಡ 

ನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ, 

ಕ್ಷೀರಂ ಕ್ಲೀರೇ ಯಥಾ ಕ್ಲಿಸ,ಂ ತೈಲಂ ತ್ಲೆ ತೆ ಲೇ ಜಲಂ ಜಲೇ | 

ಸಂಯುಕ, ಮೇಕತಾಂ nk ತಥ್ಯಾತ್ಮ ನ್ಯಾ ತ ನಿನ್ಮುನಿಃ | (565) 

ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜಾ ನಾಕ ಪ್ಲಿಯಾಗಿರುವವರು 

ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಣೆ ತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿನು ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿ 

ಹೋಗುವಂತೆ ಶರೀರದ ಇತನಾನಂತರ ಆತ ನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿಹೋಗುತ್ತಾ 

ಕೆಂದೂ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಮಿಕ್ಕಿರುತ್ತವೆಂದೂ, 

ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೇ ಸಂಕಲ್ಪರೂಪಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತನೆಂದೂ, ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ 

ಗಳು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ತಮಗಿಷ್ಟಬಂದ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 
ಸಂಚರಿಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದಾಗ ಅದೃಶ್ಯರಾಗೂ ಇರುತ್ತಾರೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. 
ಆ ಭಕ್ತರು "ಈ ಭೇದಗಳು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗು 

ತ್ತೃಥೋ?? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಭಗವಾನರು “ ಅವರವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಬಲ 

ವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಭೇದಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತನೆ? ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 

೧೯ 

28-10-47 
ವೈರಾಗ್ಯ, ಜೋಧ, ಉಪರತಿ 

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಾನು ವಾಸುದೇವಮನನವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ... ಅದರ 

"ವೆ ರಾಗ್ಯ ಜೋಧೋ,ಪರತಿ'ಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜಾನೆ 

ಪ್ರಾಪಿ ಬ್ಲಿಯಾದವನಿಗೆ ವೆ ರಾಗ್ಗ ಮತ್ತು ಉಪರತಿ (ನಿಷಯವಸ್ತು ಗಳಿಂದ 

ಮನಸ್ಸ ನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು) ಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮೋಕ್ಷವು ಸಿದ್ಧಿ ಸೆ 

ಬಃ ಎಂಬ ವಾಕ ವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಉಂಟಾದ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಕುರಿತು 

ಜೇ 
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ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಗವಾನರನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ ಸ್ರಶ್ಚಿಸಿದೆನು : “ಜ್ಞಾ ನ್ವ ನಿಯಾದವನಿಗೆ 

ಷೆ ಕಾಗ್ಗವೇ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದಲ್ಲವೇ ಬಾಜ ನಾಕ್ಯ? ಹಾಗಾಬಕೆ ಮೇಲಿನದು 

ಫೇಗೆ ಸೊಗತವಾಗುತ್ತ ಜೆ?» 

ಭಗವಾನರು “ ಜ್ಞಾ ನಿಗೆ ನ್ನೆರಾಗ್ಯವೇ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಸತ್ಯವೇ. 

ಪ್ರಾರಬ್ಯದೆ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಗಾದಿಜೋಷಗಳುಂಟಾ 

ದರೂ ಸಹ ಅದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೊರತು ತನಗಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಅರಿತಿರುತ್ತಾ 

ಕೆಂದು ಅದರಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾ ಚೂ ! ಆ ರಾಗದಿಂದ ಜೀವನ್ಮು; ಕಯ ಸುಖಕೆ 

ಭಂಗವೇ ಹೊರತು ನಿಜೇಪೆಮುಕ್ತಿ ಗೆ ಜ್ಞಾ ನವೇ ಷ ಕ್ರ ಧಾನ. ಜ್ಞಾ ನಪ್ರಾಹ್ಲಿ 

ಯಾದರೆ ನೆರಾಗ್ಗ, ಉಪ ಸರತಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೋಕ್ಷಪ್ರಾ ಪಿ, ಸಿಯಾಗುತ್ತ ಡೆ 

ಎಂದರೆ ಮರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವೂಟಾಗುತ್ತ ದೆ ಎಂಡು ತಾತ್ಸ ರ್ಯ, 

ವೈ ರಾಗ್ಗ ಉಪರತಿಗಳಿ ದ್ದ ರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾ ನನಿದಿದ್ದರ 
ಗಿ 

ನೋಕ್ಷವ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ 

ಪ್ಪ ರಾ ಸ್ಯ ಉಪರತಿಗಳು ವ್ಯರ್ಥವೇನು ಎಂದು ಕಂದರ, ಇಲ್ಲ, ಪುಣ್ಯರೋಕ 

ಓೃಗೆ ಅವು ಕಾರಣಗಳಾಗುತ್ತವೆಂದು ವಾಸುಡೀನಮನನದಲ್ಲಿ 

ಕೆಲ! » ಎಂದರು. 

ನಾನು “ಅದು ಸರಿ, ಆದರೆ ವೈರಾಗ್ಯ, ಉಪರತಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 

ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ?” ಎಂಡಿ. ಭಗವಾನರು ನನ್ನೆಡೆ 
ನಾತ ಕೈಲ್ಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತ “ಹೌದು. ವರಾಗ್ಗ, ಬೋಧ ಮತ್ತು 

ಉಪರತಿ ಈ ಮೂರು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅಗಲಿ ಇರಲಾರವು. ಜ್ಞಾ ನವು 

ದೊರಕಿದನಂತರ ಒಬ್ಬರು ರಾಗಯುಕ್ತರಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡರೂ ನಿರಾಗ 

ಅವರ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾಗವು ಜೀವನ್ಮು; ಬ 

ಸುಖಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಡಿ ಅವರ ಪಾ ತ್ರ ರಬ್ಧವು ಬಲಗ ಸುವಿದ 

ರಿಂದ ಸು ವಶದಿಂದ” ಅವರು ಹಾಗೆ ಕೆರಸಗಳಿನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರು 

ತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ವಾಸ್ತನವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಗ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ 

ಪ್ರಾ ರಬ್ಧ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾ ರೆ? ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. 

ಸು 4 ಹಾಗಾದರೆ ಸಸ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಸ್ತ್ರಿಯಾ ದರೂ 

ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವು ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಯ ಲಾರರು 
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ಎಂದಹಾಗಾಯಿತು. ಆ ವಾಸನಾಕ್ಷಯವಾಗುವ ತನಕ ಭಂಗವಾಗ 

ಶಾಂತಿಯು ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲನೇನು? ? ಎಂದೆ. ಭಗವಾನರು « ..! 

ವೈರಾಗ್ಯ, ಚೋದ್ಯ ಉಪರತಿ ಈ ಮೂರೂ ಸ್ಲಿರವಾಗಿರುವವರು ಬಹಳ 

ಉಕ ತಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರೇ. ಅವರನ್ನೈ ೯ ಜೀವನ್ಮು] ಕರು ಎಂದು ಕರೆಯು 

ತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನವೇ ನ 4 ಥಾನವಾಗಿರುವನರು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ವಶದಿಂದ 

ರಾಗಯುಕ್ತ ರಾಗಿ ವ ವಡೆಿಸಿದರೂ, ಅವು ಯಾನುವೂ ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ 

ಎಂದು ತಳಿದುಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ರಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದಕ್ಕೇ ಯೋಗವಾಸಿಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸನಾಕ್ಷಯ 

ವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು 

ಹೊಂದಿದನಂತರ ಐದು ಮತ್ತು ಆರನೆಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ? 

ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ವಾಸನಾಕ್ಷಯಕ್ಕೇ ಎಂದು ಏನೇನೋ ಸಮಾಧಾನ 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಶಯಗಳು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿಯನರೆಗೂ 

ಸಮಾಧಾನಗಳಿವೆ. ಸಂಶಯರಹಿತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಜ್ಞಾ ನಿಯ ಸ್ಥಿತಿ” ಎಂದು 
ವಿವರಿಸಿದರು. 

ನಾನು “ ಜ್ಞಾ ನಿಯಾದನನಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ವ್ರ ಎಷ್ಟೆ ಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತ್ತಜೋ 

ಅಷ್ಟ ಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಖ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ; ಜಿ ಬೆ ಸೈಷ್ಣು "ಕಡಿಮೆ 

ಯಾಗುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಶಾಂತಿಯೂ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಇದರ 

ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲವೇ?” ಎಂದೆ. ಭಗವಾನರು “ಹೌದು, ಹೌದು” ಎನ್ನುತ್ತ 

ಮೌನವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. 

೨೦ ಸ 

: 29-10-47 
ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳೆ ಪರಿಚಯ 

ಇಂದು ಮಧಾ ಕ್ಸ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಾನರು ಯಾವುದೋ 

ಮಲೆಯಾಳಂ ಜಾಯ ಪುಸ್ತಕವೊಂದನ್ನು ಓದುತ್ತ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ 

ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರೊಡನೆ ' ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ̀  
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ಆ ಭಕ್ತರು “ ಭಗವಾನರು ಮಲೆಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ 

ಕಲಿತರೇನು? ೫ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಭಗವಾನರು “ ಇಲ್ಲ. ಗುರುಮೂರ್ತ 

ದಲ್ಲಿರುವಾ ನನ್ನೊಡನೆ ಸಳನಿಸಾ ಸ್ವಾಮಿಯೂ ಇರುತ್ತಿ ಧ್ವನಲ್ಲವೇ? ಅವನು 

ಅಧಾ ತ್ಯ ರಾ ಮಾಯಣವೊಂಪನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಯ ಕಂಡಿ ಆಗಾಗ 

ಅದನ್ನು *ತೆದು | ಓದಿಕೊಳು ತ್ತಿದ್ದನು. ಓದುಬರಹ ಬರುವ ಪ ರ್ರತಿಯೊಬ್ಬ 

ಮಲೆಯಾಳಿಯೂ ತಪ್ಪದೇ ಟಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದುತ್ತಾನೆ. ರ 

ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಲು ಬಾರದಿದ್ದರೂ ತನಗೆ ಬಂದಹಾಗೆ 

ತಪು )ತಪ್ಪಾ ಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳು ತ್ರಿ ತ್ತಿದ್ದನು. ಆಗ ನಾನು ಕೇವಲ ಮೌನಸ್ವಾಮಿ 

ಯಪ್ಪೌ; ಆಶನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸುಮ್ಮ ನಿರುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾವು ತಾಳೆಯ 

ಮರಗಳಿದ್ದ ತೋಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿವಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಕಂತರ ಒಂದು 

ದಿನ ಆ "ಪ್ರಸ್ತ ಕವನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಗ್ರಂಥಾಕ್ಷರದ ಬಿಪಿ 

ಯಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು. ಆ ವೇಳೆಗೇ ನನಗೆ ಗ್ರಂಥಾಕ್ಷರಗಳ ಸರಿಚಯನಿದ್ದ 

ಕಾರಣ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದನ್ನೂ ಓದುವುದನ್ನೂ 

ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ. ಆ ತರುನಾಯ ನಾನು ಅವನಿಗೇ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿ ೧6 

ಎಂದರು. 

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ಬರು “ ತೆಲುಗು ಭಾ ಸೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕಲಿತಿರಿ? » ಎಂದು 

ಹೇಳಿದರು. ಗ ನರು “ ನಾನು ನಿರೂಪಾಕ್ಷ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಆಗ 
ಗಂಭೀರಂ ಶೇಷಯ್ಯ ರ್ ಮೊದಲಾದವರು ಯಾವುದಾದಕೊಂದು ಶ್ಣೊ ಕ 
ನನ್ನು ತೆಲುಗು ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಪುಸ್ತ ಕದಲ್ಲಿನ 
ಟಿಸಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರಂತೆಯೇ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಿ ದ್ದೆ ಕ್ರಮೇಣ 
ಹಾಗೆಯೇ ಅಭ್ನಾಸವಾಯಿತು. ಇದು ಸುಮಾರು 1900ನೆಯ ಇಸವಿ 
ಯಲ್ಲೇ * ಎಂದರು. ಇ ಪೇವನಾಗರೀ ಲಿಪಿಯನ್ನು ಕಲಿತದ್ದು ಯಾವಾಗ? » 
ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. “ಅದೂ ಅಲ್ಲಿರುವಾಗಳೇ » ಎನ್ನು. ತ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ 

ಹಳೆಯ ಭಕ್ತಕೆಣೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ಭಗವಾನರು « ಮುತ್ತು ನ ದೀಕ್ಷಿತಕೇ 
ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತ ಇದ್ದರು... ಅವರ ಬಳಿಯಿದ್ದ 

ದೇವನಾಗರೀ ಲಿಸಿಯೆಲ್ಲಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿ "ನೋಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. 
ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಅಭ್ಯಾಸವಾ ಇಯಿತು? ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬರು 
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« ನಾಯನರು ಬಂದನಂತರವೇ ಭಗವಾನರು ತೆಲುಗನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದು ಎಂದು 

ಕೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲಾ? » ಎಂದರು. ಭಗವಾನರು “ಇಲ್ಲ. "ವರು ಬಂದನಂತರ 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಯಿತ್ಕು ಅಷೆ ಸೈ ಎಂದರು. 

ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ೬ ಭಗವಾನರು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ತೆಲುಗನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದರೆಂದು 

ಕೇಳಿದ್ದೇವಲ್ಲಾ ? » ಎಂದರು.” ಭಗವಾನರು " ಆಗ ಓದುವುದು ಬರೆಯುವುದು 

ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ತಾತನಿಗೆ ತೆಲುಗು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು 

ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು "ಕ ದೀರ್ಥ ಕಾ... ಮೊದಲಾಗಿ 

ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದರು, ಅಷ್ಟೇ... ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು 

ಬರೆಯುವಾಗಲೇ ನಾನು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತದ್ದು . ಆ ತರುವಾಯ 

ಉಸದೇಶಸಾರವನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಯೋಗಿ ರಾಮಯ ಅದನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ 

ಬರೆಯಬೇಕೆಂದಾಗ, ತಮಿಳು ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೆಲವು ದ್ಲಿಪದಿಗಳನ್ನು 

ಬರೆದು ನಾಯನರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು, ಅವರು “ಇದು ತೆಲುಗು ದಿ ಪದಿಯಾಗು 

ವುದಿಲ್ಲ, ತಮಿಳಿನದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ತೆಲುಗು ದ್ವಿಪದಿಗೆ ಗಣಗಳನ್ನು 
ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಗಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ 

ಸೂತ್ರ ನನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟು ಕೊಂಡೆ. ಅದನ್ನನುಸರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪಾಡು 

ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅದು ಗಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಕೊಂಡಿತು. ಆಗ ನಾಯನ 

ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ " ಈಗ ಸರಿಹೋಯಿತು? ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತಾವು 

ಕೊಂಚವೂ ತಿದ್ದದೆ, "ಹಾಗೆಯೇ ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿಸಬಹುದು > ಎಂದರು. 

ಆ ತರುವಾಯ ಬಲರಾಮರೆಡ್ಡಿಯವರು " ಸುಲಕ್ಷಣಸಾರ 'ವನ್ನು ತಂದಾಗ 

ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಉಳಿದ ವೃ ತ್ರ ಗಳ ಗಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಎರಡು ಪುಟಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಡು ಕೊಂಡು "ಅದನ್ನು ನನ್ನ ತೆಲುಗು ಬಾಲಜೋದೆಯಲ್ಲಿ 

ಅಂಟಿಸಿಟ್ಟು ಕೊಂಡೆ. ನನಗೆ ಈ ಬಾಹುಕ ಈಗ ಯಾರಾದರೂ 

ಒಂದು ತೆಲುಗು ಪದ ವನ್ನು ಓದಿದರೆ ಅದು ಯಾವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು 

ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು 

ಭಾಷೆಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಅಭ್ಯಾಸವಾಯಿತು. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು 

ಯಾನ ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. 



೨೧ 

30-10-47 
ತುರೀಯಾವಸ್ಥೆ 

ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಮಿಳುಭಕ್ತ ರೊಬ್ಬರು ಭಗವಾನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 

4 ಸ್ವಾಮೀ! ಜೀವ, ಈಶ್ವರ ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಗತ್ತು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳು 
ತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಭಗವಾನರು 

« ಹೌದು, ಜೀವ, ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಈಶ್ನರ ಇವು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವೇ 

ಅಲ್ಲವೇ? ಎಂದರು. ಅವರು * ಹಾಗಾದರೆ ಈಶ್ಯರನನ್ನೂ ತ್ರಿಗುಣಗಳ 

ಸಮಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ (ಸತ್ವ, ರಜಸ್ಸು, ತಮಸ್ಸು ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಒಟ್ಟು 

ಗೂಡಿರುವುದು) ಸೇರಿಸಬೇಕೇ? ೨» ಎಂದರು. ಭಗವಾನರು " ಹೌದು. 

ಸಮಸ್ಟಿ ಯಾದ ಸತ ಶೈವ ವನ್ನೇ ಈಶ್ವರನೆಂದೂ, ಸಮಸ್ಟಿ ಯಾದ ರಜಸ್ಸನ್ಮೇ 

ಜೀವನದೂ ಮತ್ತು ಸಮುಷ್ಟಿ ಯಾದ ತಮಸೆ ನ್ನೇ ಬ ಗ್ತೆ ಂದೂ ಇಳು 

ತ್ತಾರೆ. ಶುದ್ಧ ಸತ್ತವೇ ಆತ ತ್ಮಸ ಸ.ಮೂಪನಾದ ತಾನು” ಎಂದು ಉತ್ತ ರನಿತ್ತರು. 

ಅಲ್ಲೇ” ಇದ್ದ ಬಂಗಾಳದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ನು "ಸಾಮೀ! ಸಮಾಧಿ 

ಸ್ಥಿ ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಿರ್ನಿಕಲ್ಪ ವೆಂದೂ, ಸಣ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ನೆಂದೂ ಎರಡು 

ಬಧವಾಗಿ, ಬಣ್ಣ ಸಿದ್ದಾ ರೆ ಅವಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? 9೫ ಬ ಪ್ರ ಶಿ ಸಿದನು. 

ಭಗವಾನರು "ಅನನೆಹಿಗೆ ಅನುಗ್ರ ಹದ್ಭಷ್ಠಿ ಸ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀರಿ) “ ತಾಗಿ 

ಥ್ಯಾ ನದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠ ನಾಗಿ ಸಮಾಧಿಸುಖನೆನ್ನು ಅನು ಭಂಸುವತನು ತಾರು 

ಚ ಕೆಲಸ ದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಿ ತಿಯಿಂದ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ. 

ಏನೇ ಸಂಕಲ್ಪ - ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಬರಲಿ ಆತನು ತಾನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. 

ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಜ ನಿರ್ನಿಕಲ್ಪ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ವೆಂದರೆ 

ವಾಸನೆಗೆ ವಶವಾಗಿ ಮೆರೆಯುವ ಮನಸ್ಸ ನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಗ 

ಸಮಾಧಿನಿಷ್ಕ ನಾಗುವುದು ಎಂದು. ಸ ವಿಧವಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಪಡೆ 

ದವರು ಮೌತವಾಗಿ ಕದಲದೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲನಿದ್ದು "ತ್ತೆ 

ಹಿಂದಿನಂತೆ ಬಾಹ್ಮಸು ರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೇ (ತಕೋ) 

ನಾಶ ಮತ್ತು (ಮನೋ) ಲಯ ನಿನ್ನು ತ್ತಾರೆ. ಮನೋನಾಶಕ್ಕೇ ಸಹೆಜ 
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ನಿರ್ನಿಕಲ್ಪವೆಂದೂ, ಮನೋಲಯಕ್ಕೇ ಕೇವಲ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪನೆಂದೂ ಹೆಸರು. 

ಲಯ ಸಮಾಧಿಸ್ಸಿ ತಿಯಲ್ಲಿರುವನರ ಮನಸ್ಸು ಹೊರಮುಖವಾದಾಗ ಮತ್ತೆ 
ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೋನಾಶ 

ವಾದರೆ ಹುರಿದ ಬೀಜದಂತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮೊಳೆಯುನುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹವರು 
ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರವೇ. ತಮ್ಮ ಆ ನೈ.ಜಸ್ಲಿತಿಯಿಂದ 

ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಜಾರುವುದಿಲ್ಲ. (ಮನಸ್ಸು) ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದು, ಮತ್ತೆ 
ಮೇಲೇರುವುದು ಹೀಗಿರುವವರೆಗೂ ಅವರು ಸಾಧಕರೇ ಹೊರತು ಸಿದ್ಧ ರಲ್ಲ. 

ಸಹಜ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ನಿಷ್ಠ ರು ನಿನಾತದೀಪದಂತೆ (ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲದ ಕೆ ಸ್ಕಿ ರವಾಗಿ 

ಉರಿಯುವ ದಿಸದಂತೆ) ಯೂ, ಶರಂಗರಹಿತವಾದ ಸಮುದ್ರ ಜ್ 

ಚಲನರಹಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ತಮಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ವಾಗಿರು 

ವಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಾ ನಿಗಳಿಗಾದರೋ ಎಲ್ಲವೂ ತಮಗಿಂತ 

(ಆತ್ಮ ನಿಗಿಂತ) ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಎಂದರು. 

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂಜಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕ್ಕ ಷ್ಣ ಮಠದ ಸನಾ ಸಿಯೊಬ್ಬರು 

“ ತುರೀಯಾವಸ್ಥೆ ಎಂದರೇನು?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಭಗವಾನರು 

« ಶುರೀಯಾವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಪ್ರ ತ್ಕೇಕವಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೆ ಸ ರೂಪವೇ 

ತುರೀಯ * ಎಂದರು. ಅವರು «ಮತ್ತೆ ತುರೀಯವೆಂದೂ, ತುರೀಯಾತೀತ 

ನೆಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲಾ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಭಗವಾನರು “ಇರುವು 

ಜೊಂದೇ ಅವಸ್ಥೆ. ಅದನ್ನೇ ತುರೀಯೆ ಎಲಿ ತುರೀಯಾತೀತ ಎನ್ಸ್ಟಿರಿ ; 

ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೂ ಸರಿ. ಜಾಗ್ರತ್ತು, ಸ್ಪಷ್ಟ ನ ಮತ್ತು ಸುಷುಪ್ತಿ ಈ ಮೂರೂ 

ಅವಸ್ಥೆ ಗಳು ಇಕದಾಡಮೇಶಿ ಒಂದರಂತೆ ಚಿತ್ರಸಟದ "ತಿರೆಯಮೇಲಿನ 

ದ ಶ್ಯಗಳು ಬದಲಾಗುವಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೂರೂ 
ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆಗಳೇ.. ಈ ಮೂರೂ ಸ್ಥಿ ತಿಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರು 

ವುದು ಯಾವುದೋ ಅದೇ "ತಾನು. ಈ ಮೂರೂ ಅವಸ್ಥೆ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು 

ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ ಕೆ ಆಗ ಉಳಿಯುವುದು ತಾನೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಅಜೀ '್ರರೀಯಾನನ್ನಿ. 

ಪಾರಿ ಜಿ ಸಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ತುರೀಯವೆಂದೂ ತುರೀಯಾತೀತವೆಂದಾ 

ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ರೆ. ಆದರೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇರುವುದು 

ಒಂದೇ ಅವಸ್ಥೆ” ಎಂಡು ವಿವರಿಸಿದರು. 


